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Vad är COM-B?

• En modell för att förstå och kunna förändra beteenden

• Används vid implementering (Michie, S, 2011)



Beskriv vad ni vill uppnå

Vilket är problemet ni vill lösa?

Ex: Minska belastningen för riskfyllt handintensivt riskarbete

Vad kan lösa problemet (vad vill ni uppnå)?

Exempel:

- Minska rejekt

- Förbättra arbetsställningen

- Vara tränad för jobbet

- Minska hastigheten på bandet

Prioritera ett!



Beskriv vad ni vill uppnå

Vad kan lösa problemet (vad vill ni uppnå)?

Minska rejekt



Tydliggör målbeteende
(=ett beteende som är så konkret att det kan
mätas på något sätt när implementeringen är klar)

Specificera 

- Vem, vad, när, var, hur ofta, med vem?

Exempel: minska rejekt:
- Jobba i par,

- båda kontrollera orderlistan, kontrollerar med varandra, kl 8 dagligen

- Chef följer upp paren varje dag 14 dagar…

- Skapa ordning på lagret (vem, vad…….)



Analysera behov – vilket?

Möjligheter/hinder?



Analysera behov – vilket?

Mer kunskap om vad de 
ska göra  
Kommunicera
Förmåga att planera

Förståelse för vikten av 
beteendet
Förväntade effekter
Känslor 
Incitament - morot

Ansvar för beteendet
Tydlighet i samarbete
Mandat/ansvar för 
uppföljning
Stöd från chefer



Välj implementeringsstrategi – vilken?

Vanligt är att välja en strategi som bidrar till att sätta igång ett nytt beteende. 
Försök förskjut balansen mot att vidmakthålla målbeteendet! 

Instruktioner om hur man 
gör
Visa
Börja enkelt
Utvärdera sig/varandra

Påverka känslor, trovärdig 
källa
Utvärdera sig/varandra
Stöd/belöning

Förändra den fysiska miljön
Skapa handlingsplan
Praktiskt stöd
Hjälpmedel

Exempel strategi/plan för rejekt:
• Gemensam planering på APT
• Utbildning
• Prova i par, utvärdera varandra
• Chef följer upp, utvärdera 

varandra
• Fira
KÖR!



Följ upp målbeteende

• Vad, vem, hur när

• När informera, ta emot synpunkter. 

Anteckna. 

Vad behöver göras nu?

Ex rejekt: 

• fler par utbildas…(justering)



COM-B….

• Gör ni detta?

• Vad är hindrande för detta?

• Vad skulle ni behöva för att använda detta?

• Reflexioner om er roll (vem gör vad, när) när ni är konsult i MKA-HIA


