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Modellen



Processen

Workshop
Riskbedömning 

+ MKA
Uppföljning 2 

(direkt)
Uppföljning 3 

(6 mån)
Återkoppling 

(24 mån)
Uppföljning 1

Medarbetar-
Undersökning

6 mån

Medarbetar-
Undersökning

18 mån

Medarbetar-
undersökning

Gruppintervju
Individuell 

telefonintervju
Individuell 

telefonintervju
Gruppintervju Återkoppling

Förvänt-
ningar

Hur går 
det?

Vad har ni 
gjort?

Åtgärder?
Modellen?

Användbarhet?

Hållbarhet
Validering

3

medarbetare

Chefer, 
skyddsombud

Ergonomer



Categories Themes
Important legislation for execution Paving the way towards the goal

Supportive model towards risk awareness and action 

Enjoyable, meaningful process working together The co-creating process needed fueling
Time plan, clear roles and co-operation enabled

Hampering communication, co-operation and cost

Smooth phases facilitating towards risk awareness and action 

The ergonomist is a skilled, important, expert Needing a skilled co-driver for navigation
Passive, observing ergonomist, lacking support 

Resultat – tre teman



Banar vägen mot målet

• Modellen som helhet var ett stöd (prioriterad, participativ)

• Lagen viktig (för att kunna göra detta)
…om värdet av detta ska vara 
långsiktigt hållbart, då är en 
medicinsk kontroll med en klinisk 
undersökning bra. Den kan 
upprepas, och då kan man följa 
förändringar över tid…(intervju 3)



Det behövdes bränsle för medskapandet i 
processen
• Processen var meningsfull (gemensamt mål)

• Tidsplan, tydliga roller och samarbete

• Kommunikation och kostnader 

• Stegen underlättade mot riskmedvetenhet och åtgärder



Det behövdes bränsle för medskapandet i 
processen

…Det var bra att arbeta med chef med 
ansvar för säkerhet, skyddsombud och 
medarbetarna…Oftast tyckte vi samma 
och vi vill att det ska vara bra…
De förstod varför det måste förändra….

…Vi träffades en gång per vecka och 
chefen tog ansvaret för detta…Det är 
en styrka och mycket bra…något att 
dela med sig av till andra (5)

En del skyddsombud var mer kritiska 
och misstänksamma...Vem har beställt 
det här?...Vad ska det leda till?...Men 
något hände efter feedbacken. Vi fick 
en annan typ av dialog. Det var 
spännande…(1)

Senast jag hade kontakt med företaget 
kändes det bra…När jag senare försökte nå 
dem för att höra hur det har gått så var det 
tyst…Jag blev förvirrad…Det hade varit 
intressant att höra hur det hade gått…(3)



En skicklig co-driver behövdes för 
navigeringen
• Ergonomen är en skicklig, viktig expert

• Passiv, observerande ergonom, 

saknar stöd

Min erfarenhet är att företaget 
förstod risken…att de uppfattade 
mig ärlig och tydlig, att jag kan vara 
en expertresurs…precis som FH ska 
vara (7)

…medarbetaren kom för sent till 
riskbedömningen…jag fick därför inte 
fullständig information...fick göra 
antaganden…jag fick förklara det för 
företaget…(3)



Summering

➢ Modellen som helhet värdefull, lagen viktig för att kunna genomföra!

➢ Viktiga områden vid genomförandet (kontexten, processen) – möjligheter och hinder :

• uppstartsmöte, gemensam tidsplanering, kontaktperson, roller

• kommunikation, informationsspridning, se olika perspektiv

• förväntningar

• stöd, struktur

• kultur/språk, avstånd

• kostnader

➢ Ergonomens roll (möjligheter och hinder)

• Vi är experten!

• Ibland svårt! Riskbedömning, utrustning ex. IT, tid

• passiv, osäker, stöd - kommunikation



DIEM Dynamic Integrated Evaluation Model (von Thiele Schwarz 2016)

1. Bestäm 
organisationsmål (ex 
produktivitet, kvalitet

2. Bestäm 
interventionsmål
(ex eliminera skadliga lyft)

3. Hur ska vi få detta att 
ske? Vad, vem, när, 
uppföljning

4. Vad passar för vem, 
när (kontext, process)

5. Gör upprepade 
förbättringscykler

6. Utvärdera 
implementeringsmål  
(kontext, process) –
Vad fungerade bra, vad kan 
göras annorlunda?

7. Utvärdera 
interventionsmålet 8. Utvärdera 

organisationsmålet

Förändringsfas 5-8

Planeringsfas 1-4



Viktiga faktorer vid implementering (DIEM)

För att nå den önskade förändringen…

• Anpassning

• Accepterad

• Riktning

• Kompetens

• Möjligheter

• Participativt arbetssätt

• Stöd

• Integration

• Förändringar



Viktiga faktorer vid implementering (DIEM)

För att nå den önskade förändringen…

• Anpassning: Passar modellen för sitt syfte,…för dig? 

• Accepterad: Ser du fram emot interventionen?...att den kommer att leda till positiva resultat? 

• Riktning: Är det tydligt för dig vad du ska göra? Är det tydligt hur den kommer att påverka målet?

• Kompetens: Har du kunskap och erfarenheter som du behöver, för att tillsammans få den önskade förändringen att hända?

• Möjligheter: Har du tid, plats, verktyg eller andra resurser du behöver för att få den önskade förändringen att hända

• Deltagande: Har du möjligheter till att delta i (tid), och vara aktivt deltagande (kvalitet) i förändringen?

• Stöd: Har du fått information och stöd du behöver?

• Integration av förändringen: Har förändringar gjorts till en del av den dagliga rutinen på företaget?

• Förändringar:  Finns skillnader mellan planen och utförandet? Har förändringar gjorts?



Tack!




