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Information och förfrågan om deltagande i studie om IBIC,
implementering och hållbart utvecklingsarbete
Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du information
om projektet och om vad det innebär att delta.

Bakgrund och syfte
Alla organisationer arbetar på ett eller annat sätt med att utveckla och förbättra sin verksamhet.
Ett välkänt problem är dock att många försök att implementera nya arbetssätt rinner ut i sanden.
Alltför ofta överges de nya arbetssätten och verksamheten återgår till gamla rutiner. Denna
studie fokuserar på långsiktig verksamhetsutveckling. Syftet är att få mer kunskap om hur
implementeringsprocesser kan organiseras så att nya arbetssätt kan tillvaratas och överleva i
organisationer.
Konkret undersöks detta genom att studera hur Individens behov i centrum (IBIC) införs i
socialtjänsten i Sveriges kommuner. Forskningen består av två delar: en enkät som går ut till hela
landet och en intervjustudie i två kommuner.

Förfrågan om deltagande
Du tillfrågas härmed om att delta i enkätstudien. Du har valts ut för att du är processledare,
projektledare eller motsvarande i arbetet med IBIC. Deltagande är frivilligt och du kan när som
helst avbryta din medverkan. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta din medverkan behöver
du inte uppge varför. Om du vill avbryta din medverkan ska du kontakta den ansvariga för studien
(se nedan).
Om du vill delta är du välkommen att fylla i ett kort formulär via denna länk:
https://sunet.artologik.net/uu/Survey/204. Formuläret innehåller frågor om vilken kommun
(och eventuell stadsdel) du jobbar i, din funktion och e-postadress.

Hur går studien till?
Studien undersöker implementeringen av IBIC i hela landet. En enkät skickas ut till de så kallade
processledarna, som i de flesta fall gått Socialstyrelsens processledarutbildning. Enkäten
innehåller frågor om hur implementeringsprocessen har sett ut och fungerat, samt frågor som
syftar till att mäta graden av implementering och långsiktighet. I analysen undersöks sedan om
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det finns statistiska samband som kan öka kunskapen om vilka faktorer som påverkar
implementering och långsiktighet. Studiens upplägg gör att svar från alla kommuner är lika
viktiga, oavsett om de lyckats väl eller inte med implementeringen. Det är alltså viktigt att inte
bara de kommuner som ser sitt arbete som lyckat besvarar enkäten.

Hantering av data och sekretess
De uppgifter som samlas in är bara de du själv väljer att delge oss. Ingen ytterligare information
samlas från register eller dylikt. Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del
av dem. All rapportering från studien görs på sådant sätt att inga uppgifter kan kopplas till
enskilda personer eller verksamheter.
Materialet hanteras bara av forskarna i denna studie och förvaras i ett system för forskningsdata
som Uppsala universitet upprättat. Inom detta system lagras data i tio år. Sedan förstörs
enkätsvar och den kodlista som gör att enkätsvar kan kopplas till enskilda personer.
Ansvarig för dina personuppgifter är Uppsala universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning
(GDPR) har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och
vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att
behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta
projektansvarig forskare (se nedan). Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@uu.se. Om du
är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till
Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om studiens resultat?
Resultat från studien kommer att presenteras i vetenskapliga artiklar. Resultat kommer även
presenteras i rapporter på svenska. I projektet finns ett samarbete med Nestor FoU-center och
de svenska rapporterna kommer att spridas med hjälp av Nestor och publiceras på deras hemsida
(www.nestorfou.se).

Ansvariga för studien
Forskningshuvudman är Uppsala universitet. Ansvarig för studien är Emanuel Åhlfeldt, som kan
kontaktas för frågor och mer information om studien. Projektet ingår i forskargruppen för Hälsooch sjukvårdsforskning vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.
Forskargruppen leds av professor Ulrika Winblad.
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