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Abstract 
Authors: Elin Darhult Störby and Lejla Hadzalic. 
Title: Care managers view and experience of the individual need in center. A qualitative study 
about how the implementation of IBIC affected the work situation. 
Supervisor: Jan Petersson, professor in social work.  
Assessor: Torbjörn Forkby 
 
The aim of this study was to highlight care managers view on and experience of the working 
method Individual need in center (IBIC) and to analyze the consequences of the 
implementation. IBIC is a method for care managers to identify and adapt the intervention 
according to the individual’s needs. We performed six individual qualitative interviews with 
care managers, hence three from Kungsbacka municipality and three from Karlskrona 
municipality. The results from the interviews indicated that all care managers experienced 
that their work environment had on some level been affected by the implementation of IBIC. 
However, there were care managers that recounted that it wasn’t the IBIC method itself that 
affected their work situation. It was the work system that was used to document the IBIC 
investigations that was the substantial problem. The analysis showed that care manager’s 
experiences of IBIC did not accord with Socialstyrelsen’s goal with IBIC. The three core 
components of IBIC were not distinct enough, which was essential for an implementation to 
be successful and having positive outcomes. Moreover, care managers experienced that 
colleague- and manager support was a significant factor in the work environment. Even 
though they had support from both their colleagues and their managers, the care managers had 
to use different coping strategies to manage the daily workload. These factors contributed to a 
stronger sense of coherence (KASAM in Swedish), which is also a contributing factor for the 
coping process.  
 
 
 
Key words: IBIC, care managers, work situation, implementation, salutogenic perspective, 
coping. 
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Förord 

Vi vill till en början tacka samtliga biståndshandläggare från Karlskrona och Kungsbacka 

kommun som deltog i studien och enhetscheferna som förde intresset vidare. Utan ert bidrag 

och deltagande hade inte studien varit möjlig. En eloge tilldelas vår handledare Jan 

Petersson för vägledning, stöttning och peppning genom hela processen. Samtidigt vill vi 

också framföra ett enormt tack till familj, vänner och klasskamrater som stöttat oss under 

hela studien och även tacka vår handledningsgrupp för givande diskussioner och feedback. 

 

Tack, 

Elin Darhult Störby och Lejla Hadzalic. 
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1. Inledning 
Problembakgrund 

I media skrivs det om hur biståndshandläggare dagligen arbetar under påfrestande 

förhållanden i socialtjänsten. Under åren 2015, 2016 och 2017 rapporterades det om en ökad 

arbetsbelastning där konsekvenserna har resulterat i en hög personalomsättning och en 

förhöjd stressnivå bland biståndshandläggare (Alfredsson, 2017; Johansson, 2015; Persson, 

2016; Vision 2015). Weman-Josefsson och Berggren (2013) poängterar att antalet 

stressrelaterade problem har ökat de senaste årtiondena på grund av att kraven i yrkeslivet har 

stigit medan möjligheterna till att påverka det dagliga arbetet har minskat. Eklöf (2017) 

skriver att kraven kan variera på grund av olika dirigeringar från exempelvis föreskrifter och 

myndigheter. Socialstyrelsen som är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg har 

sedan några år tillbaka uppmanat att arbetsmetoden Individens behov i centrum (IBIC) bör 

implementeras i samtliga kommunala organisationer. 

 

Sundell och Soydan (2008) skriver att implementeringar i omsorgsorganisationer genomförs 

kontinuerligt och kan medföra ett motstånd från anställda då de föredrar att behålla det 

tidigare systemet/metoden. Enligt författarna har det genomförts studier för att testa 

konsekvenser av en implementering för att öka möjligheterna till en evidensbaserad praktik 

(Sundell & Soydan, 2008). Kaunitz och Sundell (2008) påtalar vikten av att den 

evidensbaserade metoden används i det syfte som det är avsett, för att det ska resultera i 

positiva utfall för brukaren. Vanligtvis sker en implementering med fokus på brukaren och 

vad dess konsekvenser kan innebära. Vi har istället valt att se närmare på vad för 

konsekvenser en implementering kan innebära för anställda. Den här studien fokuserar 

därmed på biståndshandläggarnas syn på och upplevelser av implementeringen av 

arbetsmetoden IBIC och hur den har påverkat deras arbetssituation. Vårt intresse för ämnet 

väcktes under utbildningens verksamhetsförlagda utbildning respektive tidigare erfarenheter 

av att arbeta inom äldreomsorgens biståndsenhet. 

 

1.1 Biståndshandläggarens roll och arbetsuppgifter 
Biståndshandläggarens roll och arbetsuppgifter inom äldreomsorgen omfattas av och utgår 

utifrån socialtjänstlagen (2001:453) och förvaltningslagen (2017:900). Enligt Socialstyrelsen 

(u.åa) är bistånd en insats som riktar sig och beslutas utefter den enskildes hjälpbehov. 
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Bistånd beslutas med stöd av socialtjänstlagen. Enligt Lindelöf och Rönnbäck (2007) anses 

beslutfattandet om bistånd vara en myndighetsutövning. Författarna förklarar även att 

handläggningsprocessen sker i tre steg; ansökan, utredning och beslut. Biståndshandläggarens 

uppgift är att ta emot ansökan eller anmälan och därefter inleda en utredning. 

Biståndshandläggaren ska under utredningens gång kartlägga den enskildes psykiska, fysiska, 

existentiella och sociala behov samt kartlägga den enskildes egna och omgivningens resurser, 

livsstil och vanor. Biståndshandläggaren bör därefter göra en bedömning om och hur den 

enskildes behov kan tillgodoses och hur behovet ser ut i relation till lagstiftningen samt 

riktlinjer inom kommunen (Lindelöf & Rönnbäck, 2007).  

 

Efter att biståndshandläggaren gjort en bedömning ska handläggningsprocessen avslutas med 

ett beslut, där den enskildes hjälpbehov ska tillgodoses med insatser för att tillförsäkra den 

enskilde en skälig levnadsnivå (Lindelöf & Rönnbäck, 2007). Handläggningsprocessen 

innefattar en skyldighet för biståndshandläggaren enligt 4 kap 9§ socialtjänstlagen att 

fortlöpande dokumentera samtliga åtgärder, genomföranden eller uppföljningar av ett ärende 

eller insats under processens gång utan dröjsmål i den enskildes journal (Socialstyrelsen, 

2015). Biståndshandläggaren dokumenterar, utreder och beslutar i ett verksamhetssystem där 

samtliga brukares personuppgifter, journaler, utredningar och beslut förvaras digitalt.  

 

1.2 Individens behov i centrum (IBIC) 
Under handläggningsprocessen finns det en arbetsmetod för biståndshandläggaren som heter 

Individens behov i centrum (IBIC) och används för att arbeta systematiskt och behovsinriktat. 

IBIC syftar till att öka rättssäkerheten för individen. Beviljade insatser utgår ifrån- och 

baseras på den enskildes individuella behov och mål där individens behov inte ska passas in 

och formas utefter befintliga insatser (Socialstyrelsen, 2016a). Verksamheter bör arbeta med 

IBIC för att underlätta samarbete, det tydliggör insatser för utförare och bidrar till likvärdig 

och rättssäker bedömning (Socialstyrelsen, u.åc). Enligt Socialstyrelsen (2016a) består IBIC 

av tre kärnkomponenter varav den första kärnkomponenten belyser att arbetsmetoden ska 

generera i ett behovsinriktat arbetssätt med individen i centrum. Den andra kärnkomponenten 

innebär att arbetssättet av handläggning, genomförande och uppföljning ska vara systematisk. 

Sista kärnkomponenten i IBIC innefattar att arbetsmetoden ska resultera i en strukturerad 

dokumentation. Vidare skriver Socialstyrelsen att IBIC bidrar till transparens där 

handläggningen blir tydligare och lättare för individen att förstå. IBIC tillför bättre 
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möjligheter att beskriva individens behov, användning av ett nationellt fackspråk, möjliggör 

nationell statistik och bidrar till utvecklingen av en evidensbaserad praktik (Socialstyrelsen, 

2016a).  

 

IBIC härstammar från metodstödet Barnets behov i Centrum (BBIC) (SKL, 2014), vilket är 

ett metodstöd för socialarbetare inom barn- och familjeomsorgen som riktar sig mot att stärka 

barnperspektivet och delaktigheten hos barn och unga (Socialstyrelsen, u.åb). Socialstyrelsen 

skriver vidare att det utvecklades en metod utifrån BBIC med inriktning mot äldre personer 

som heter Äldres behov i centrum (ÄBIC). Metoden IBIC är en vidareutveckling av ÄBIC 

och ÄBIC ingår från och med hösten 2016 i IBIC. Socialstyrelsens ambition med 

vidareutvecklingen av ÄBIC grundades i att finna en gemensam modell för både äldre 

personer och för vuxna personer oavsett funktionsnedsättning, som behöver stöd i sin 

livsföring enligt socialtjänstlagen eller lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. Vidareutvecklingen bidrog till ett likvärdigt stöd för behovsinriktat och 

systematiskt arbetssätt med användning av ett gemensamt språk för strukturerad 

dokumentation (Socialstyrelsen, 2016c). Kravet på en mer tydlig och välstrukturerad 

dokumentation beror på att det fanns brister i sättet att dokumentera innan IBIC infördes. Det 

var tidigare vanligt med fritext i dokumentationen och konsekvensen av det var att 

informationen inte alltid uppfyllde de nationella kraven (Socialstyrelsen, 2016b).  

 

För att vidareutvecklingen skulle uppnå ett gemensamt språk, strukturerad dokumentation och 

uppfylla de nationella kraven så utgår utredningen och dokumentationen av IBIC utifrån 

modellen och klassifikationen International Classification of Functioning, Disability and 

Health (ICF). ICF beskriver hälsa och är en del av det nationella fackspråket och den 

nationella informationsstrukturen där syftet är att uppnå en strukturerad dokumentation med 

ett gemensamt språkbruk (Socialstyrelsen, 2016a). I dokumentationen av IBIC finns det urval 

ur ICF-modellen och klassifikationen som beskriver de olika stegen i utredning, utformning 

av uppdrag, genomförande- och uppföljning av uppdrag. IBIC består av nio livsområden som 

är uttagna från ICF-modellen och används för att beskriva individens behov. De nio 

livsområdena är enligt Socialstyrelsen (2016a): 

 

• Lärande och att tillämpa kunskap. 

• Allmänna uppgifter och krav. 

• Kommunikation. 
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• Förflyttning. 

• Personlig vård. 

• Hemliv. 

• Mellanmänskliga interaktioner och relationer. 

• Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv. 

• Samhällsgemenskap, social och medborgerligt liv. 

 

Genom att utreda och använda sig av de nio livsområdena kan biståndshandläggaren förstå 

hur individen fungerar i sin livssituation inom samtliga livsområden (Socialstyrelsen, 2016a). 

Socialstyrelsen skriver att de urval som IBIC innehåller från ICF-modellen inte omfattar all 

information som behövs dokumenteras, vilket innebär att biståndshandläggaren behöver 

dokumentera utöver vad urvalen ur ICF-modellen tillåter (Socialstyrelsen, 2016b). 

 

1.3 Problemformulering 
Många anställda inom socialt arbete är verksamma inom människobehandlande 

organisationer och spelar därför en viktig roll för andra människors hälsa och komfort. 

Faktorer som höga krav, bristande resurser, större andel pappersarbete samt bristfällig tillsyn 

har lett till att socialarbetare ligger i en farozon gällande ångest och utbrändhet (Kim, Ji & 

Kao, 2011). I Sverige råder en arbetsmiljölag som syftar till att både arbetsgivare och 

arbetstagare ska samverka för att skapa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Det är 

arbetsgivarens roll att se till att organisera, styra och granska verksamheten så att det inte 

föreligger några risker för ohälsa (SFS 2018:126). I regeringsformen står det även att 

kommunerna har rätt till ett självstyre (SFS 2018:1903), vilket innebär att arbetsuppgifterna 

för kommunalt anställda kan variera beroende på vilken kommun den anställde arbetar i. 

Verksamheterna måste dock förhålla sig till rådande lagstiftning.  

 

I nuläget befinner sig Sveriges kommuner i olika faser gällande implementeringen av IBIC, 

vilket gör det relevant att forska om ämnet. Vi har därför valt att se närmare på vad för 

konsekvenser som medförts i samband med implementeringen av IBIC, genom att jämföra 

och lyfta fram synen på och upplevelser av IBIC från biståndshandläggare i två olika 

kommuner. Det har tidigare bedrivits forskning som fokuserat på organisationers ansvar över 

den rådande arbetsmiljön, arbetsbelastning, anställdas välbefinnande och hälsa. De tidigare 

studierna har haft ett helhetsperspektiv, medan vi har lagt fokus på hur implementeringen av 
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IBIC har påverkat anställdas arbetssituation. Vår förhoppning är att studien kommer bidra till 

en ökad förståelse för hur implementering av nya arbetsmetoder kan påverka anställda och 

deras arbetssituation. Studien inriktar sig även på vad för stöd och förutsättningar anställda får 

i samband med implementeringen av IBIC och vilka individuella strategier som används. Vår 

förhoppning är även att tillföra kunskap till organisationerna i deras utvecklingsarbete av 

IBIC. Studiens teoretiska utgångspunkter är begreppet implementering, salutogena 

perspektivet med begreppet känsla av sammanhang (KASAM) och copingteorin. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att belysa biståndshandläggarens syn på och upplevelser av 

implementeringen av Individens behov i centrum och analysera implementeringens 

konsekvenser ur biståndshandläggares perspektiv. Följande frågeställningar behandlas: 

 

• Hur ser biståndshandläggarna på IBIC och det verksamhetssystem som används vid 

dokumentationen av IBIC? 

• Upplever biståndshandläggare att arbetssituationen har förändrats genom 

implementeringen av IBIC och i så fall hur? 

• Vad får biståndshandläggare för stöd från organisationen och hur hanterar de den nya 

arbetssituationen efter att IBIC implementerats?  

 

Vi har valt att inkludera både syn och upplevelser som begrepp i studien då syn är relaterad 

till en distanserad betraktelse och upplevelse är relaterad till egna erfarenheter.   

 

1.5 Fortsatt framställning 
I nästkommande kapitel presenteras en bakgrund till arbetsmiljön för att förse läsaren med en 

fördjupad kunskap om studiens innehåll. I kapitel 3 presenteras studiens teoretiska ramverk 

som används för att kunna analysera studiens empiri. I kapitel 4 presenteras tidigare forskning 

som bidrar till en fördjupad kunskap om relevanta ämnen i studien. Kapitel 5 består av 

metodologiska överväganden som visar hur studien har konstruerats och i kapitel 6 

presenteras studiens resultat och analys tillsammans. Slutligen avslutas studien med en 

framställning av slutsatser och fortsatt forskning.  
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2. Bakgrund - Arbetsmiljö 
Det här kapitlet är avsett att förse läsaren med fördjupad kunskap inom ämnet arbetsmiljö då 

studiens frågeställningar behandlar ämnen såsom arbetssituation och vad organisationen ger 

för stöd och förutsättningar till hantering. 

 

2.1 Organisatorisk arbetsmiljö 

Iseskog (2016) skriver att den organisatoriska arbetsmiljön behandlar punkter såsom direktiv 

och reglering, medverkan och handlingsutrymme, tillgångar och skyldigheter men även 

villkor, dialoger och hur förelagt arbete ska allokeras. Villkor berör både att åstadkomma 

ändamål men också förutsättningar för att hantera kraven som ställs. Förutsättningar kan 

innebära vad för arbetsmetoder som finns på arbetsplatsen, kunskap, arbetsstyrka och även 

support från både ledare och arbetskamrater. Chefer ska vara medvetna om hur en arbetsplats 

kan hindra förekomsten av ohälsosam arbetsbelastning, men också hur den går att förfaras 

med. Till hjälp har chefer allmänna rekommendationer som de kan använda sig av för att 

förebygga en god arbetsmiljö. Chefer kan se till att reducera mängden arbete, tala om vad som 

bör prioriteras, skifta åtaganden, ge förutsättningar till förbättring, använda sig av andra 

tekniker i arbetet samt utbilda och förse teknik som är lämpligt konstruerad för arbetsplatsen 

(Iseskog, 2016). 

 

2.2 Nya föreskrifter  
Iseskog (2016) skriver att det framtagits nya föreskrifter inom arbetsmiljö för att förhindra 

uppkomsten av sjukdom till följd av organisatoriska och sociala omständigheter. 

Föreskrifterna behandlar begrepp som bland annat krav i arbetet och ohälsosam 

arbetsbelastning. Krav i arbetet behandlar de element i verksamheten som begär 

återkommande påfrestningar men även mängden arbete, vilken svårighetsgrad den har och 

tidspress. Det blir en ohälsosam arbetsbelastning när de ovannämnda kraven inte kan uppnås 

med de resurser som finns att tillgå. Om den här obalansen inte stabiliseras på längre sikt kan 

det leda till att den blir ohälsosam för individen, vilket kan försvåra en förbättringsprocess 

(Iseskog, 2016). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I det här avsnittet presenteras begreppet implementering, det salutogena perspektivet med 

KASAM och copingteorin. Implementering utgår från en organisationsnivå och förklaras för 

att läsaren ska kunna förstå dess konsekvenser då IBIC är en ny arbetsmetod. Det salutogena 

perspektivet utgår från individ-, grupp- och organisationsnivå och är lämplig att använda 

inom områden som behandlar arbetsmiljö och arbetssituationer på grund av dess fokus på 

hälsofrämjande faktorer. Däremot används begreppet KASAM endast på individnivå. Med 

hjälp av KASAM kan vi analysera och förstå implementeringens påverkan på 

biståndshandläggarnas arbetssituation. Övergången till copingteorin och copingstrategier är 

rimlig då det salutogena perspektivet innefattar förutsättningar för hantering. Copingteorin 

behandlar individuella strategier och utgår därmed från en individnivå. Det redogörs endast 

för de strategier som är relevanta för analysen av vår empiri. Lazarus och Folkmans 

copingstrategier från 1988 presenteras på engelska (se bilaga 7) och den information som vi 

har lyft fram är en översättning av innebörden och därmed även våra egna tolkningar av 

strategierna. 

 

3.1 Implementering 
Implementering innebär när en idé utvecklas till att ingå i det dagliga arbetet. 

Folkhälsomyndigheten (2017) nämner att det föredras om implementering har evidensbaserat 

stöd, men att det inte är ett krav för att en implementering ska bli framgångsrik. De faktorer 

som bidrar till om implementeringen blir framgångsrik är: 

 

• Det ska finnas ett uttryckt anspråk och märkbara fördelar med interventionen. 

• Interventionen måste vara begriplig och lätt att bruka. 

• Det föredras om stöd i form av rådfrågning, vägledning och kunskap inom både teori 

samt praktik finns tillgängligt under hela implementeringsprocessen. 

 

Om resultatet ska visa på en framgångsrik implementering krävs det att både interventionen 

och implementeringen är fungerande. Under implementeringsprocessen är det av relevans att 

uppmärksamma svårigheter med interventionen för att kunna erfara lösningar och hantera 

problemen som uppkommer (Folkhälsomyndigheten, 2017). 
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Fixsen, Naoom, Blase, Friedman och Wallace (2005) skriver att en implementering är en 

process, inte en händelse. Om kärnkomponenterna i det som ska implementeras är tydliga så 

ökar sannolikheten att den blir framgångsrik. Om kärnkomponenterna i interventionen inte 

tydliggörs riskerar implementeringen att bli ineffektiv och långdragen, vilket resulterar i ett 

slöseri på resurser och tid. Interventionen bör vara fastställd och granskad för att ta hänsyn till 

konsekvenser som kan uppstå för både brukare och användare i samband med 

implementeringen. Författarna menar också på att det går att förvänta positiva resultat först 

när metoden/praktiken är helt implementerad (Fixsen et al, 2005). 

 

3.2 Salutogena perspektivet och KASAM 

Enligt Antonovsky (1987) måste det finnas både ett patogent (varför individer blir sjuka) och 

salutogent (varför individer förblir friska) tankesätt för att kunna förstå innebörden av det som 

alstrar sjukdom. Han frågade sig varför vissa hanterar situationer bättre än andra och 

upptäckte att individer besitter olika motståndskrafter. Det är många faktorer som påverkar 

huruvida individen håller sig frisk. Antonovsky myntade begreppet känsla av sammanhang 

(KASAM) för att det skulle användas som ett verktyg i att främja människors hälsa. 

Begreppet delas in i tre delkomponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som 

ständigt samspelar med varandra (Antonovsky, 1987).  

 

Begreppet begriplighet bearbetar hur individen begriper sig på inre och yttre påverkande 

faktorer. Om stimuli sker oväntat kan personen begripa sig på situationen genom strukturer 

och klarlägganden (Antonovsky, 1987). Komponenten bygger på att individen uppfattar 

tillvaron som betryggande och på så sätt kan kommunicera och ta beslut (Hanson, 2010). 

Hanterbarhet innebär individens uppfattning om de medel som finns att tillgå i kontrast till de 

krav som ställs. Om känslan av hanterbarhet är stark blir det enklare att hantera negativa 

händelser (Antonovsky, 1987). För att stärka hanterbarheten är det essentiellt att ta hjälp av 

andra genom samverkan och att det finns klara system. Det måste råda en balans mellan de 

krav som ställs och de medel som finns att tillgå, annars resulterar det i en obetydlig eller 

obefintlig hantering. Ett salutogent ledarskap kan väga upp individens förmåga att hantera 

situationen. Det är därför viktigt att ledaren är närvarande för att själva uppleva 

sammanhanget och på så sätt förstå problemet (Hanson, 2010).  

 

Meningsfullhet är den viktigaste komponenten då den ger förutsättningar för att kunna begripa 



 

 14 

sig på en situation och därefter hantera den. Den behandlar individens vilja i att investera kraft 

i problem som uppdagats (Antonovsky, 1987). Hanson (2010) skriver att det är väsentligt att 

individen i någon form känner meningsfullhet, då det ökar förutsättningarna att senare 

förstärka KASAM. Individen kan erhålla meningsfaktorer på individ-, grupp-, och 

organisationsnivå. Från gruppen är det viktigt att kollegorna bryr sig om varandra, ger 

varandra beröm, förbättrar sina relationer och samverkar. Om arbetsgruppen är stark bildas en 

vi-känsla som formar uppfattningen om att de klarar saker tillsammans. Meningsfaktorer kan 

hämtas från arbetsplatsen i form av arbetsglädje och finner individen det betydelsefullt att 

arbeta på en arbetsplats med en bra social atmosfär kommer hen uppleva meningsfullhet. Det 

underlättar om det förelagda arbetet är meningsfullt, då det bidrar till ett ökat driv och 

engagemang (Hanson, 2010). 

 

3.3 Copingteorin 
Lazarus och Folkman (1984) definierar begreppet coping som en ständig förändring i 

hantering av kognitiva och beteendemässiga problem som anses överskrida den enskildes 

förmåga att hantera problem. Coping som process förklaras som att den enskilde hanterar 

stress som förändras över tid och anpassar copingstrategierna utefter stressens utformning 

(Lazarus & Folkman, 1984). Brattberg (2008) skriver att coping sker genom att individen 

försöker anpassa, påverka eller förändra omgivningen samt att individen tolkar och reagerar 

på sitt eget sätt på händelser, kriser och dilemman. Copingprocessen innebär den process som 

sker under hanteringen av det problem som individen ställs inför och den kan starta i ett 

tidigare stadie genom förebyggande strategier för att minska problemets omfattning. 

Individens val och hantering avgör om copingprocessen blir framgångsrik. För en 

framgångsrik och effektiv copingprocess krävs en väletablerad plan med ett tydligt mål där 

planering och samordning av resurser är avgörande för att hantera problemet. 

Copingprocessen är ineffektiv och ohälsosam om individen har ett oklart mål och undviker 

beslut (Brattberg, 2008). 

 

I bilaga 7 framställs åtta copingstrategier som Lazarus (1993) presenterar från en artikel 

skriven av Lazarus och Folkman 1988. Lazarus skriver att copingstrategin söka socialt stöd 

innebär att individen vänder sig till någon i sin närhet som de känner förtroende för genom att 

fråga om råd, vägledning eller avlastning. Copingstrategin självkontroll innebär att individen 

litar till sin egen förmåga att hantera problemet självständigt utan stöd. Den 
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problemfokuserade copingstrategin innebär att individen aktivt letar efter lösningar genom 

planering, ansträngning och beslutsamhet. Copingstrategin distansering betyder att individen 

inte reflekterar över problemet, utan accepterar situationen och låter inte problemet ta över. 

Copingstrategin flykt/undvikande innebär att individen försöker undvika problemet (Lazarus, 

1993). 

 

3.4 Det teoretiska ramverkets användbarhet i studien 
Den rapport från Folkhälsomyndigheten som används i implementeringsavsnittet är från 2017 

och är relevant och applicerbar i vår studie då den belyser svårigheter och förebyggande 

faktorer med att implementera en ny metod. Vi har även valt att inkludera Fixsen inom 

implementeringsavsnittet då han är en av de ledande forskarna inom ämnet. I avsnittet om det 

salutogena perspektivet har Antonovsky främst använts som källa då han är grundaren till 

förhållningssättet och begreppet KASAM. Vi har valt att komplettera Antonovskys källa då 

den är från 1987 med Hanson 2010, som även speglar ett salutogent ledarskap vilket är 

relevant för vår studie. I copingteorin används främst Lazarus & Folkman (1988) 

copingstrategier och Lazarus och Folkmans (1984) copingprocess. Primärkällan från Lazarus 

och Folkman 1988 var ej tillgänglig och därav används den sekundära källan i uppsatsen som 

är hämtad från Lazarus (1993). Det är enbart tabellen som hämtas från sekundärkällan (se 

bilaga 7). Copingteorin har kompletterats med Brattbergs bidrag av copingprocessen då hon 

redogör för förebyggande faktorer i en copingprocess. Även om Lazarus och Folkmans 

copingstrategier är från 1988 är de relevanta och applicerbara i vår studie då strategierna är 

tolkningsbara och kan därmed användas i flera situationer. Vi anser inte heller att strategierna 

är förlegade utan speglar realistiska hanteringar även idag.  
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4. Tidigare forskning 
I kapitlet redogörs för fem internationella artiklar och en svensk avhandling. Tre teman 

presenteras i det här kapitlet under tre olika avsnitt, där samtliga teman har en koppling eller 

anknytning till det teoretiska ramverk vi presenterat tidigare. De teman som redovisas är 

implementering, hälsofrämjande och hantering. Temat implementering behandlar svårigheter 

med att genomföra en ny arbetsmetod. Andra temat innefattar hur organisationen bör arbeta 

med att främja hälsa på arbetsplatsen. Sista temat redogör för varför en organisation bör 

arbeta med arbetsmiljöfrågor och hur arbetsgruppen kan vara ett stöd på arbetsplatsen. Det 

sista temat innefattar även en presentation om hur individer hanterar arbetssituationen och hur 

arbetstillfredsställelse är kopplat till välbefinnande. 

 

4.1 Implementering  
Alverbratt, Carlström, Åström, Kauffeldt och Berlin (2014) beskriver i artikeln att 

omsorgsorganisationer fått kritik för att vara konservativa och därmed har organisationerna 

riktat fokus mot implementering av nya arbetsmetoder. Huruvida en implementeringsprocess 

blir framgångsrik beror på den organisationskultur som råder på arbetsplatsen. Arbetsmiljön 

spelar en viktig roll för implementeringen då den påverkar anställda, gruppdynamiken, 

tillfredsställelsen på arbetsplatsen och värdet på utförandet. Det underlättar även för 

genomförandet om det inte finns motstånd gentemot förändring. Alverbratt har i artikeln 

studerat implementeringsprocessen av bedömningsmodellen Daily Life Dialogue Assesment 

(DLDA) som baseras på ICF. Resultatet visade att deltagarna ansåg att bedömningsmodellen 

var användbar, välbehövd och meningsfull då den fokuserar på klientens helhet och dagliga 

liv, men att arbetsmetoden var svår att använda. Omständigheter som överansträngningar, 

arbetstryck, avsaknad av rutiner i samband med pressade tider försvårade 

implementeringsprocessen (Alverbratt et al, 2014). 

 

4.2 Hälsofrämjande på arbetsplatsen 
Nilsson (2010) skriver i sin doktorsavhandling om vikten att fokusera på det som främjar 

hälsa på arbetsplatsen. Avhandlingen behandlar frågeformuläret Work Experience 

Measurement Scale (WEMS) och hur den går att använda för att främja hälsa på en 

arbetsplats. Det har visat sig att WEMS kan nyttjas för att få fram anställdas upplevelser av 

arbetsplatsen utifrån en hälsofrämjande aspekt. Upplevelserna av arbetsplatsen behöver inte 
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nödvändigtvis konstatera att intrycken är ett faktum, utan framställs för att arbetsgruppen 

senare ska kunna föra en diskussion om arbetsplatsen. Genom att utläsa det resultat som 

framkommer i WEMS kan arbetsplatsen via dialoger få en djupare förståelse för 

bakomliggande omständigheter och orsaker till anställdas upplevelser. Resultatets utfall 

framställer även anställdas upplevelser av organisationens medel och förutsättningar samt 

vilka hjälpmedel som krävs för att öka känslan av sammanhang och välbefinnandet på 

arbetsplatsen. Syftet med WEMS är att få organisationer till att verka för en god arbetsmiljö 

och för att se hur olika arbetslivserfarenheter har en inverkan på varandra (Nilsson, 2010).  

 

4.3 Hantering av arbetsmiljö 

4.3.1 Organisatoriska faktorer 
Stevens (2008) skriver i en artikel att socialt arbete som profession lider av höga nivåer av 

stress. Inom äldreomsorgen har det även uppkommit nya politiska reformeringar som 

påverkar arbetsbelastningen och för att hantera arbetsbelastningen är det viktigt att 

arbetsplatsen håller en god kvalitet. Stevens beskriver att arbetsbelastning varierar inom 

socialt arbete då olika fall och situationer tar upp olika mängder med tid. Om 

personalomsättningen är hög medför det här i sin tur högre arbetsbelastning då nya 

medarbetare måste utbildas. Även om anställda själva styr arbetstrycket genom prioriteringar 

och försök i att jämna ut kraven som ställs är det upp till enhetschefen att bestämma hur 

arbetsfördelningen ska se ut. Det är därmed betydelsefullt att enhetschefer är medvetna om 

gruppens kunskap. Stevens avslutar artikeln med att poängtera att det är av relevans att 

organisationer tar fram hjälpmedel att hantera arbetsbelastning då det krävs mer forskning om 

samband mellan arbetsbelastning, stress, depression och utbrändhet (Stevens, 2008).  

 

Shier och Graham (2013) forskade om vilka faktorer som påverkar medarbetarnas 

välbefinnande. Forskarna fokuserade på huruvida organisationsfaktorer som arbetsmiljö och 

dynamik har en påverkan på anställdas välbefinnande. Resultatet visade hur anställda ansåg 

att det var relevant för välbefinnandet att ingå i en bra arbetsgrupp. Om arbetsgruppen 

fungerar bra ökar arbetsglädjen, uppfattningen av personliga villkor minskar, påverkar 

framstegen samt motiverar anställda på arbetsplatsen och ökar individens välbefinnande. 

Gruppen fungerar även som stöd och leder till fler samarbeten, som underlättar hanteringen av 

arbetsplatsen och arbetsbelastningen. Är arbetsgruppen osund kan det leda till att den 

anställde blir stressad, utbränd och undvikande i relation till andra arbetskamrater. Författarna 
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beskriver relevansen av att medarbetare får möjlighet till att påverka interna styrsystem då det 

leder till att anställda får en chans till att påverka sitt dagliga arbete och därmed känna ett 

välbefinnande (Shier & Graham, 2013).  

 

4.3.2 Individuella strategier 
Astvik och Melin (2013) skriver i artikeln att styrsystemen har förändrats. Organisationer 

försöker nå samma resultat trots minskade resurser, vilket i sin tur har lett till att kraven på 

arbetsplatsen har ökat och resulterat i en högre arbetsbelastning. För att kunna forska huruvida 

utfallen av arbetsbelastning har någon koppling till hälsa och livskvalité har forskarna valt att 

använda sig av copingstrategier (Astvik & Melin, 2013). Artikeln berör kompensatoriska 

strategier och Hirschmans (1990) exit- och voicestrategier. Författarna skriver att exitstrategi 

innebär när individen i ett sista skede beslutar sig för att lämna arbetsplatsen på grund av 

problemet. Voicestrategin förklaras som att en individ eller en grupp för fram sina åsikter i 

syfte att förbättra deras arbetssituation. Kompensatoriska strategier innebär att individen 

väljer att behålla arbetskraven som ställs men använder resurser och tid som inte finns. Det 

här skapar en stress för den anställde och risk för ohälsa på grund av att hen inte får någon 

avkoppling eller återställning. Det har upptäckts kopplingar mellan kompensatoriska 

strategier i relation till utbrändhet och ohälsa. 

 

Stalker, Mandell, Frensch, Harvey och Wright (2006) forskade på hur anställda trots 

utmattning har en hög arbetstillfredsställelse. Resultatet visade att sambandet mellan hög 

arbetstillfredsställelse och utmattning påverkas beroende på hur individen ser på 

meningsfullheten i yrket. Ser individen en nytta i att hjälpa andra blir det även givande att 

arbeta. Det har framkommit i studien att det går att uppnå en högre arbetstillfredsställelse på 

arbetsplatsen trots hög arbetsbelastning om individen får möjlighet till att bestämma i sitt 

dagliga arbete. Andra faktorer som viljan till att stanna kvar och göra sitt bästa underlättar 

även för arbetstillfredsställelsen (Stalker et al, 2006). 

 

4.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis har det framställts att arbetsmiljön är den främsta faktorn om en 

implementering blir framgångsrik (Alverbratt et al, 2014). Om organisationen använder sig av 

frågeformulär som berör anställdas upplevelser om arbetsplatsen ökar det förutsättningarna att 

arbetsplatsen arbetar för att främja en god arbetsmiljö (Nilsson, 2010). Hälsan kan främjas 
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genom att ha en sammansvetsad grupp, då den fungerar som stöd och möjliggör samarbete 

(Shier & Graham, 2013). Det är viktigt att chefen har kunskap om sina anställda för att skapa 

förutsättningar för en god kvalitet på arbetsplatsen och minska arbetsbelastningen (Stevens, 

2008). Om det finns en arbetsbelastning på arbetsplatsen går det att använda sig av olika 

copingstrategier för att hantera arbetssituationen (Astvik & Melin, 2016). Upplever individen 

meningsfullhet ökar arbetstillfredsställelsen vilket minskar risken för utmattning (Stalker et 

al, 2014). 

 

Alla presenterade artiklar är applicerbara på vår studie, avhandlingen används däremot endast 

för att fördjupa kunskapen om hälsofrämjande på arbetsplatsen. Stevens, Stalker et al. och 

Shier och Graham bidrar till en djupgående analys och förståelse av arbetsmiljöns påverkan, 

faktorer och förutsättningar. Astvik och Melins artikel tillför en förståelse om vad för 

konsekvenser copingstrategier kan innebära för individen och introducerar andra strategier 

utöver Lazarus och Folkmans copingstrategier från 1988. 
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5. Metod 

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
Arbetsmiljön konstrueras av människor i samspel med varandra där olika organisatoriska och 

individuella faktorer påverkar. Thomassen (2007) skriver att det sociala problemet inte 

existerar utan praktikens utformning av det sociala problemet och de teorier som används för 

att beskriva dem. Thomassen skriver att socialkonstruktionism grundas i språkliga 

interaktioner där kunskap skapas mellan subjekten och objekten. Kunskapen är inte enbart 

individuell, utan skapas i sociala gemenskaper (Thomassen, 2007). I relation till vår studie 

delar biståndshandläggaren med sig av sitt perspektiv och konstruerar en bild av det sociala 

problemet. Genom att ta del av flera olika biståndshandläggarens perspektiv kan vi genom en 

socialkonstruktionistisk ansats finna gemensamma uppfattningar av det sociala problemet, 

vilket kommer prägla vår empiri (jfr Wennberg, 2010). Genom en socialkonstruktionistisk 

ansats kan det sociala problemet förstås genom biståndshandläggarnas perspektiv på hur 

arbetssituationen har påverkats i samband med implementeringen av IBIC. Det innebär att 

biståndshandläggarnas berättelser och konstruktioner bidrar till kunskap om det sociala 

problemet som kan generera i kunskap för att besvara studiens frågeställningar (jfr Jönson, 

2010).  

 

5.2 Datainsamlingsmetod 
Studien baseras på en kvalitativ datainsamlingsmetod då syftet är att belysa 

biståndshandläggares syn på och upplevelser av IBIC. Empirin från en kvalitativ studie 

speglar intervjupersonernas uppfattningar och tankar, vilket hjälper oss besvara våra 

frågeställningar. Ett annat argument som styrker vårt val av datainsamlingsmetod är att en 

kvalitativ studie inkluderar de villkor som omger intervjupersonerna, i vår studie innefattar 

det bland annat arbetsmiljö och implementering som båda två är viktiga för studien. Studien 

grundas på kvalitativa intervjuer på grund av att intervjuer fångar upp individens egna 

tolkningar av sina handlingar (jfr Yin, 2013). Kvale och Brinkmann (2014) skriver att 

kvalitativa intervjuer även återger individers erfarenheter och förväntningar.  

 

Kvalitativa intervjuer är till för att ställa öppna frågor där deltagaren inte blir härledd i en 

specifik riktning. Forskaren får möjlighet att verkligen förstå och fördjupa sig i deltagarnas 

upplevelser och vad som ger dem mening. Det är viktigt att forskaren förhåller sig neutral och 
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ställer följdfrågor vid de tillfällen som kan ge deltagaren en möjlighet till att utveckla sitt svar 

(jfr Yin, 2013). Kvale och Brinkmann (2014) skriver att kvalitativa forskningsintervjuer 

inriktar sig på att framställa nyanserade berättelser av intervjupersonens tillvaro (Kvale & 

Brinkmann, 2014). När vi konstruerade vår intervjuguide (se bilaga 1) valde vi att fokusera på 

öppna frågor som inleddes med ordet ”Hur” och inte ”Varför”, för att intervjupersonerna inte 

skulle uppleva sig vara förhörda och attackerade (jfr Becker, 2008). 

 

5.3 Urval 
Inom kvalitativa studier används avsiktliga val i urvalet då det ger forskaren möjlighet att 

kunna samla in data från de enheter som är mest relevanta för det valda ämnet (Yin, 2013). Vi 

har valt att intervjua biståndshandläggare då de arbetar närmast och främst med IBIC i 

organisationen. Om urvalet inkluderat chefer och ledning hade uppfattningarna om 

organisationen möjligtvis varierat från deras anställda, då chefer i offentliga sammanhang 

tenderar att lämna ifrån sig en förskönad bild av verkligheten för att upprätthålla en god bild 

av organisationen (jfr Becker, 2008). Studien har haft ett medvetet val om vilken grupp som 

ska intervjuas och vilka kommuner som ska inkluderas, men inte vilka intervjupersoner som 

skulle delta. Vi kan därför inte ta ställning till om intervjupersonernas åsikter har vinklat 

studien men genom att ha inkluderat två olika kommuner ökade möjligheterna att få 

varierande uppfattningar av arbetsmetoden (jfr Yin, 2013). Den här studiens empiri baseras på 

Kungsbacka kommun och Karlskrona kommun. Kungsbacka kommun valdes då den var 

bland de första kommunerna i Sverige att implementera IBIC inom äldreomsorgen. 

Biståndshandläggarna i Kungsbacka kommun har arbetat med IBIC inom både ordinära- och 

särskilda boenden i ett par år, medan Karlskrona kommun implementerade IBIC endast i 

särskilda boenden 2018. Ordinära boenden är brukarnas ursprungliga hem, medan ett särskilt 

boende är ett boende för äldre där hemtjänstpersonal finns närvarande under dygnets alla 

timmar. Kraven för att få ett beslut på särskilt boende är att brukaren antingen är långt gången 

i sin demens eller också har omfattande omvårdnadsbehov dygnet runt.  

 

Kommunerna är i olika faser i implementeringen och har därför gett oss möjlighet att 

genomföra en jämförelse som kan säga om det är en skillnad i att vara pionjär eller en 

eftergångare i användandet av IBIC. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att genom 

jämförelser av två olika situationer kan det framställas en analytisk generalisering, vilket är 

anledningen till att urvalet i studien består av två kommuner (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Förutom det här skiljer sig kommunerna åt på grund av det kommunala självstyret, men också 

i hur organisationen är uppbyggd. I Kungsbacka kommun arbetar biståndshandläggarna 

antingen inom ordinära boenden, särskilda boenden eller vårdplanering och inom alla åldrar. I 

Karlskrona kommun arbetar varje biståndshandläggare utifrån ett geografiskt område, vilket 

innefattar alla ovanstående uppgifter men endast med individer som är 65 år och uppåt. På 

grund av den här uppdelningen av arbetsuppgifter inom Kungsbacka kommun valde vi att 

genomföra sex kvalitativa intervjuer. Målet var att en person från varje arbetsområde från 

Kungsbacka kommun skulle delta samt tre personer från Karlskrona kommun som istället 

arbetar utifrån var sitt geografiskt område. Det här målet uppnåddes inte, då vi intervjuade en 

som arbetade inom vårdplaneringsteamet och två från kvarboendeteamet i Kungsbacka. 

Vårdplaneringsteam innebär ett team som består av biståndshandläggare, rehab, 

undersköterskor och sjuksköterskor som arbetar med äldre som ska skrivas ut från sjukhus. 

Det är en samverkan mellan professioner i landstinget som förhåller sig till lagen om 

samverkan (SFS: 2017:612). Kvarboendeteam arbetar istället med att bevilja 

hemtjänstinsatser för äldre i det ordinära hemmet. Samtliga sex intervjupersoner var kvinnor 

och har i något avseende arbetat med IBIC och är bekanta med de förändringar som 

arbetsmetoden inneburit. 

 

5.4 Transparens och tillvägagångssätt 

5.4.1 Transparens  
Enligt Yin (2013) innebär transparens att andra forskare ska kunna pröva och replikera en 

studie för att stödja studiens slutsatser. För att uppnå transparens ska forskaren beskriva och 

dokumentera studiens metodologiska överväganden och tillvägagångssätt för att andra 

personer ska kunna förstå och bedöma den. Syftet med att ha en transparant studie är för att 

läsaren ska kunna följa forskningsprocessen. Yin skriver vidare att transparens är en 

förutsättning för studiens tillförlitlighet och trovärdighet (Yin, 2013). Genom att vi har 

redogjort för metodologiska överväganden och tillvägagångssätt i studien har studiens 

transparens ökat (jfr Yin, 2013).  

 

5.4.2 Tillvägagångssätt 
Vi har haft ett deduktivt förhållningssätt i konstruktionen av intervjuguiden då frågorna har 

skapats utifrån våra valda teorier. Svaren som utgör vår empiri är därmed framtagna för att 
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vara relevanta för vår studie (jfr Yin, 2013). I samband med konstruktionen av intervjuguiden 

mejlades det ut missivbrev (se bilaga 2 och 3) till enhetscheferna för Kungsbacka- och 

Karlskrona kommun. Kontaktuppgifterna till enhetschefen för Kungsbacka kommun 

hämtades från kommunens hemsida, medan Lejla Hadzalic redan erhållit kontaktuppgifterna 

för enhetschefen i Karlskrona kommun sedan tidigare under den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Vi fick svar från båda enhetscheferna att kommunerna var villiga till att delta i 

studien. Därefter skickades följebrev (se bilaga 4) och samtyckesblankett (se bilaga 5) ut till 

samtliga biståndshandläggare och intervjudatum bokades in.  

 

Intervjuerna med biståndshandläggarna från Karlskrona kommun genomfördes fysiskt i deras 

lokaler, medan intervjuerna med biståndshandläggarna från Kungsbacka kommun utfördes via 

telefon. Skillnaden i intervjumetod beror på att vi inte hade möjlighet att besöka Kungsbacka 

kommun på grund av den geografiska distansen och tidsbristen. Samtliga intervjuer var 

enskilda och utgick från samma intervjufrågor (se bilaga 1). Alla intervjuer spelades in på 

Lejla Hadzalics mobiltelefon med mobiltelefonens inspelningsfunktion. Inspelningsmaterialet 

delades i ett gemensamt forum, för att båda skulle ha tillgång till materialet och kunna 

transkribera på var sitt håll för att effektivisera arbetstiden. Båda var närvarande under 

intervjun, en var huvudsamtalsledare och den andre var passiv och fanns till som stöd.  

 

När vi därefter skulle bearbeta empirin, valde vi att tematisera och hitta mönster i våra 

transkriberingar utifrån våra frågeställningar. Frågeställningarna lade grund för våra teman 

och varje tema var kopplat till en frågeställning, vilket underlättade när vi skulle lokalisera 

mönster genom att använda oss av nyckelord. När vi gått igenom samtliga frågeställningar på 

första transkriberingen diskuterade vi fram vilka nyckelord vi skulle leta efter i kommande 

transkriberingar. På så sätt kunde vi hitta mönster, men även finna nyckelord som avvek från 

mönstret och som kunde besvaras utifrån frågeställningen.  

 

5.5 Trovärdighet och tillförlitlighet  
Yin (2013) redogör för 3 delmål som bör genomsyra en studie för att trovärdighet och 

tillförlitlighet ska uppfyllas. Transparens är det första delmålet och de två andra behandlar att 

forskaren ska arbeta metodiskt och att forskaren ska hålla sig till beläggen (Yin, 2013). De 

faktorer som bör belysas i vår process som kan ha påverkat studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet är bland annat vårt val av att använda oss av två kommuner. Syftet med att välja 
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två kommuner var att belysa en problematik som inte nödvändigtvis var bunden till en 

specifik arbetsplats, utan att den kan appliceras och identifieras i fler kommuner då problemet 

existerar på grund av utomstående faktorer. 

 

Vi valde att fördela antalet intervjupersoner lika mellan kommunerna för att få en likvärdig 

representativitet från båda kommuner. En faktor som kan ha påverkat studien är att vi 

genomförde intervjuerna från Karlskrona kommun fysiskt, medan vi i Kungsbacka kommun 

utförde intervjuerna per telefon. Det här bör belysas då det kan ha haft en inverkan i hur 

intervjun utformades och hur intervjupersonerna svarade på frågorna. Tanken var att ha 

samtliga biståndshandläggares intervjuer under samma dag så de inte skulle påverka varandra 

i deras svar och reflektioner av studien. I Karlskrona kommun var det möjligt att ha samtliga 

intervjuer under samma dag, men i Kungsbacka kommun hade vi två intervjuer på samma dag 

och några dagar efter hade vi den tredje. Vi kan inte med säkerhet påstå att 

biståndshandläggarna inte påverkade varandra, men det är en faktor som bör belysas och 

lyftas fram då den kan ha påverkat trovärdigheten och tillförlitligheten i studien. Något som 

ökar studiens tillförlitlighet är att intervjupersonerna innan och under intervjun informerades 

om hur de skulle benämnas i studien. Exempelvis benämns den första intervjupersonen från 

Karlskrona kommun som biståndshandläggare 1 från Karlskrona kommun. Det gjordes för att 

intervjupersonerna skulle med säkerhet vara medvetna om att vi har tolkat och framställt 

deras intervjusvar korrekt i studien. 

 

Ett sista element som bör lyftas är att enhetscheferna från vardera kommun ställde frågan om 

någon ville delta i studien genom ett möte där alla biståndshandläggare på arbetsplatsen 

närvarade. I Kungsbacka kommun diskuterades det fram vilka som skulle delta i studien och 

därefter fick vi kontaktuppgifterna från enhetschefen till vardera handläggare. Vi har inte 

vetskap om varför de biståndshandläggare från Kungsbacka kommun blev valda då vi inte 

närvarade under mötet. Därmed kan vi inte med säkerhet påtala huruvida svaren är 

tillförlitliga då intervjupersonerna kanske har valts ut på grund av deras uppfattning om IBIC 

sedan tidigare. I Karlskrona kommun gav enhetschefen ut våra kontaktuppgifter till alla 

handläggare, som därefter fick höra av sig till oss om de ville delta i studien. På grund av att 

biståndshandläggarna från Karlskrona kommun har förhållit sig anonyma genom hela 

processen kan det genererat i mer öppna svar. Vi kan inte med säkerhet påtala ovanstående 

påstående, men det är en faktor som bör belysas. 
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5.6 Etiska överväganden 
Att bedriva forskning innebär en rad olika krav och etiska överväganden som alla syftar till att 

skydda människors rätt till trygghet och integritet vid forskning. Kraven en forskare ska 

förhålla sig till är forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet innebär att 

nyttan av forskningens värde där etiska överväganden och motiveringar är obligatoriska för 

att bedriva forskningen på ett etiskt sätt. Individskyddskravet innebär att skydda individer som 

deltar i forskning från kränkning och skada (Vetenskapsrådet, 2017). Individsskyddskravet 

delas upp i fyra olika krav, samtyckeskravet, nyttjandekravet, informationskravet och 

konfidentialitetskravet. Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien gör det på 

frivilliga grunder och på deras villkor, där forskaren ska inhämta ett samtycke från samtliga 

deltagare. Deltagarna ska kunna avbryta sin medverkan under studiens gång utan att det ska 

medföra negativa konsekvenser för den enskilde. Nyttjandekravet syftar på att den 

information som inhämtas om enskilda individer i studien inte får användas i något annat 

syfte än för forskningsändamål. Informationskravet betyder att de som deltar i studien ska 

förses med korrekt information om studiens syfte, upplägg, ändamål och genomförande. 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska hantera och lagra information om den 

enskilde på ett säkert och konfidentiellt sätt (Vetenskapsrådet, 2002). Det gäller att hitta en 

balans mellan kraven som alla är legitima och samtidigt förhålla sig till lagstiftningen 

(Vetenskapsrådet, 2017). Lag (2003:460) om etikprövning av forskning finns till för att 

skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet i svensk forskning och 

innefattar bland annat krav på behandling av individens personuppgifter.  

 

Vi har tagit hänsyn till samtyckeskravet genom att ha informerat intervjupersonerna om att de 

medverkade på frivilliga grunder och kunde avbryta under studiens gång utan att det skulle 

medföra negativa konsekvenser. Samtliga intervjupersoner har innan intervjun skrivit under 

samtyckesblanketten (se bilaga 5). I fråga om informationskravet har vi skickat ut korrekt och 

utförlig information via missivbrev och följebrev (se bilaga 2–4) som informerat om studiens 

syfte, genomförande, ändamål och upplägg för att minska risken för förvirring och 

missförstånd. Följebrevet har även påtalat att om intervjupersonerna slutar medverka kommer 

deras samtycke att kasseras (jfr Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Intervjupersonernas information har inte använts till något annat än till forskningsändamål, 

vilket tyder på att vi tagit hänsyn till nyttjandekravet. Angående konfidentialitetskravet är vi 
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medvetna om att studien har ett kontroversiellt tillvägagångssätt i fråga om anonymisering då 

vi inte valt att anonymisera kommunerna utan endast biståndshandläggarna. Anledningen till 

att kommunerna inte har anonymiserats är dels då det är offentliga verksamheter som har 

behandlats och dels då förfrågningarna om studiens medverkan har gått via vederbörande 

chef. Cheferna på arbetsplatserna har därmed varit medvetna om syftet med studien och valt 

att kommunen ska medverka och bidra med biståndshandläggare. Ytterligare en anledning till 

att kommunerna inte anonymiserats är för att det ska bli enklare för fortsatt forskning att inte 

upprepa studien på de kommuner som redan har behandlats. Biståndshandläggarna har 

anonymiserats för att utomstående inte ska kunna identifiera vilka som medverkat i studien. 

Det finns dock en svårighet i att maskera intervjupersonernas identiteter fullständigt på grund 

av att de biståndshandläggare som medverkade från Kungsbacka kommun valdes ut på ett 

möte på arbetsplatsen. Risken är därmed hög att arbetsplatsen är medvetna om vilka 

biståndshandläggare som har deltagit i studien.  

 

Biståndshandläggarna från Karlskrona kommun har förhållit sig anonyma gentemot 

verksamheten genom hela processen då de personligen kontaktade oss om att medverka i 

studien. I studien har inte biståndshandläggarnas geografiska områden benämnts vilket har 

underlättat anonymiseringen av deras identiteter då det arbetar ungefär ett 20-tal 

biståndshandläggare på arbetsplatsen. Studien har inte heller berört personlig information om 

deltagarna såsom arbetslivserfarenhet, vilket underlättat att förhålla deltagarna anonyma i 

studien. Samtliga biståndshandläggare från båda kommuner har informerats om att vi skrivit 

ut kommunerna i studien, men att vi inte skrivit ut intervjupersonernas namn eller information 

som kan härledas till dem. Intervjupersonerna kommer efter att studien är färdigställd få 

möjlighet att ta del av studien och den kommer även vara öppen för allmänheten att läsa (Jfr 

Vetenskapsrådet, 2017). 

 

5.7 Arbetsfördelning 
För att erhålla en tidseffektiv studie bestämdes det gemensamt att var och en skulle arbeta 

med de delar som vi blev tilldelade, men att arbetet i sin helhet ständigt skulle granskas av 

båda parter. Elin Darhult Störby har bearbetat abstract, bakgrund till biståndshandläggarens 

roll och IBIC, copingteorin, vetenskapsteoretiska ansatsen, transparens, etiska överväganden, 

trovärdighet och tillförlitlighet, bilagor 2–5 och uppsatsens design. Lejla Hadzalic har 

bearbetat problemformulering, ett fördjupat problemområde, tidigare forskning, salutogena 
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förhållningssättet, implementering, datainsamlingsmetod, urval och tillvägagångssätt. 

Gemensamt har vi författat problembakgrund, syfte, frågeställningar, intervjuguide, resultat 

och diskussion. Tillsammans har vi diskuterat vilka teorier och begrepp som ska användas i 

studien och påträffat relevanta artiklar, vi har även resonerat om studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet. I analysen har Lejla Hadzalic skrivit och bearbetat temat implementering, 

arbetsmiljö och KASAM. Vi har avhandlat och författat temat copingstrategier gemensamt 

medan Elin Darhult Störby har avslutat temat med att analysera copingprocessen.  
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6. Resultat och analys 
I det här kapitlet presenteras två teman som grundar sig i vårt val av frågeställningar. Första 

temat beskriver vilka förutsättningar biståndshandläggarna fått i implementeringsprocessen 

men också hur biståndshandläggarna ser på och upplever IBIC, analysen är även kopplad till 

första frågeställningen. Andra temat behandlar konsekvenser av implementeringen av IBIC 

och är uppdelad i två kategorier: Arbetssituation och stöd- och hantering. I andra temat 

beskriver vi biståndshandläggarnas arbetsmiljö, vilket stöd de får av ledning och kollegor och 

hur arbetssituationen hanteras. Analysen i tema två besvarar frågeställning två och tre. Varje 

tema inleds med resultat av studiens empiri och avslutas med en tillhörande analys. Resultat 

och analys presenteras gemensamt för att undvika upprepningar och bidra till en tydligare 

tråd. Kommunerna redovisas separat i resultatet på grund av att de är i olika faser av 

implementeringen och för att kommunernas arbetsuppgifter och organisationer ser olika ut. I 

analysen bearbetas valda teorier, tidigare forskning, Socialstyrelsens mål för IBIC och 

bakgrund om arbetsmiljön. Vi gör jämförelser mellan kommunerna för att kunna ställa dem i 

kontext till en helhetsbild. 

 

6.1 Implementering av IBIC 
Vår empiri visade att samtliga biståndshandläggare i Kungsbacka och Karlskrona kommun 

definierade IBIC på liknande sätt som citatet nedan.  

 

Det handlar om att ha individen i centrum och att man ska utgå från  
den enskildes behov... att man inte är insatsstyrd eller något sånt 
utan det ska va individuellt prövat. 

(Biståndshandläggare 1, Kungsbacka kommun) 

 

6.1.1 Kungsbacka 
Utbildning 
I fråga om utbildning har alla tre biståndshandläggare berättat att den varit tillräcklig och att 

de har fått den kunskap de behövde. Biståndshandläggare 3 berättade att handläggarna fått 

utbildning inom IBIC där de lärde sig hur ICF-koderna skulle användas och att genomgångar 

av IBIC fortfarande uppkommer emellanåt.  
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Ingående- och obegriplig utredning 
Biståndshandläggare 1 uppgav att hon upplevde att IBIC-utredningen är steril och 

kategoriserande. Biståndshandläggare 3 berättade att framställningen av brukaren i 

dokumentationen har förlorats och att det är svårt att se personen bakom utredningen. 

Tidigare gavs det ut en helhetsbild av vad brukaren klarade och inte klarade självständigt, 

men nu dokumenteras endast vad brukaren inte klarar av. I citatet nedan beskrev 

biståndshandläggare 2, likt biståndshandläggare 3 att den enskildes personlighet har förlorats i 

utredningen. 

 

Utredningen är ej personlig, fast än att den ska vara personlig (...) Nej  
jag har svårt att hänga med vad det är för person bakom, kan jag säga.  

(Biståndshandläggare 2, Kungsbacka kommun) 

 

Samtliga biståndshandläggare framförde att det i nuläget endast skickas ut beslut till den 

enskilde då utredningen är svårläst och obegriplig att läsa för brukaren. Biståndshandläggare 

1 berättade även att utförarna kunde ha svårt att begripa sig på utredningen. I citatet nedan har 

biståndshandläggare 3 belyst problematiken angående kunskapsbristen hos utförarna. 

 

Jag tror att det saknas lite kunskap ute hos utförarna om IBIC  
däremot, så därför kan jag ju tycka att det kanske inte alltid  
blir utfört på det sättet vi har tänkt oss. Jag tror inte att dom har  
samma kunskap om IBIC som vi har vilket gör att det blir lite haltande  
mellan beställare och utförare. 

(Biståndshandläggare 3, Kungsbacka kommun)   

 

Försvårat- och tidskrävande arbete 
Biståndshandläggare 2 berättade att IBIC-utredningar och dokumentationer i det nya 

verksamhetssystemet har försvårat hennes arbete. Tidigare har hon kunnat se den röda tråden i 

utredningen, men nu får hon hoppa fram och tillbaka då det är oklart vad hon ska skriva i de 

olika kategorierna. Biståndshandläggare 3 hade en liknande uppfattning, då hon såg en 

nackdel i att inte kunna skriva en sammansatt text. Biståndshandläggare 2 och 3 berättade att 

de upplevde en tidspress i sitt dagliga arbete. Biståndshandläggare 2 framförde att det inte 

finns tid eller kraft till att göra en ingående utredning då beställningen ska ut så fort som 

möjligt då personen befinner sig på sjukhus. Biståndshandläggare 3 uttalade sig om att det 

nya verksamhetssystemet har resulterat i stress och tidspress. En nackdel med 
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verksamhetssystemet som både biståndshandläggare 2 och 3 identifierat är att det inte går att 

komplettera uppgifter i en färdig utredning. De får göra en helt ny utredning och påbörja 

processen på nytt även om de endast ska lägga till en insats, då tanken är att det ska öka 

rättssäkerheten.  

 

Vi har ett nytt verksamhetssystem som är väldigt stelbent, dåligt 
uppbyggt och överhuvudtaget inte flexibelt för den sortens arbete  
eftersom vi jobbar med människor som har föränderliga behov 
och det kan vara från en dag till en annan och det står inte vårt  
verksamhetssystem upp emot. 

(Biståndshandläggare 3, Kungsbacka kommun) 

 

Biståndshandläggare 2 delade en liknande uppfattning som biståndshandläggare 3 och 

berättade att det är svårt att särskilja IBIC med verksamhetssystemet. Biståndshandläggare 1 

beskrev IBIC och verksamhetssystemet som omständligt och insatsstyrt.  

 

För- och nackdelar 
Biståndshandläggare 2 poängterade att IBIC ska vara för den enskilde, vilket den inte är då 

arbetsmetoden inte är anpassad för hennes arbetsuppgift eftersom äldre som befinner sig på 

sjukhuset kan ha svårt att framföra sina åsikter. Hon framförde att det har bidragit till en 

negativ inställning gentemot IBIC, men hon önskade att den hade varit positiv. Hon berättade 

vidare att arbetsmetoden är mer riktad för personalen då den ska tydliggöra utredningen. 

Biståndshandläggare 3 uppgav att IBIC är en bra arbetsmetod, men att den inte anpassats för 

det ändamål som det är tänkt och att verksamhetssystemet är förlegat. Biståndshandläggare 1 

berättade att en fördel med IBIC är att det blivit en struktur i utredningen. Hon framförde 

även: 

 

En fördel som man skulle kunna se med IBIC är ju också om man  
behöver plocka statistik på något sätt. Dels så vet jag inte om det  
görs överhuvudtaget och sen så är det också stora svårigheter med  
det tänker jag. Man måste ju göra samma bedömningar och det ser  
ju vi bara här att det är väldigt lätt att göra olika bedömningar bara,  
det kan ju bero på vilken dag man träffar en person till exempel eller  
man kan ha olika dagsformer eller att vi tänker lite olika du vet som  
handläggare. 

(Biståndshandläggare 1, Kungsbacka kommun) 
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Biståndshandläggare 2 instämde i frågan om att det inte genomförs likadana bedömningar och 

berättade att tanken om IBIC var att alla biståndsbedömningar och dokumentationer skulle 

vara likvärdiga. Utredningarna är upplagda på olika sätt, vilket kan bero på skillnad i 

utbildning och vägledning. Både biståndshandläggare 1 och 2 poängterade att de inte ser 

några fördelar med IBIC och det verksamhetssystem som används.  

 

6.1.2 Karlskrona  
Utbildning 
I fråga om utbildning har samtliga biståndshandläggare fått utbildning inom IBIC, men 

omfattningen har varierat i både antal timmar och dagar. Biståndshandläggare 1 såg att det 

skulle behövas ännu mer utbildning än det är i dagsläget. Biståndshandläggare 2 berättade att 

utbildningen har utökats jämfört med tidigare och att den nu bör vara tillräcklig. När frågan 

ställdes till biståndshandläggare 3 om hon hade tillräckligt med utbildning svarade hon: 

  

Det är både och. Jag är väl mycket på att man behöver ju träna för  
att lära sig saker (...) Men däremot om jag har manualen och jag  
sitter i lugn och ro och jag tar sida för sida, så tycker jag att jag  
reder upp det. 

(Biståndshandläggare 3, Karlskrona kommun) 

 

Biståndshandläggare 1 uppgav att organisationen erbjudit träffar till de som ansåg sig haft 

svårigheter med omprövningar. Samtliga biståndshandläggare förklarade att verksamheten 

kommer ha workshops gällande IBIC, där alla inblandade går igenom utredningar och 

genomförandeplaner för att komma fram till gemensamma beslut. Biståndshandläggare 3 

berättade att arbetsplatsen utökat arbetsstyrkan med fyra tjänster och antalet processledare 

från en till två.  

 

Ingående utredning 
Biståndshandläggare 1 och 2 uppgav att det är mycket mer ingående frågor i utredningen nu 

än tidigare, vilket biståndshandläggare 2 har belyst i citatet nedan.  

 

Vi har en checklista som vi går igenom och frågar allting. Det är ju  
väldigt ingående information vi frågar efter, vilket kan uppfattas som  
kränkande (...) De förstår inte riktigt varför vi ska fråga allt det här.  
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(Biståndshandläggare 2, Karlskrona kommun) 

 

Biståndshandläggare 1 berättade att det funnits svårigheter med utredningssamtalet då 

brukarna har poängterat att det kan upplevas kränkande med så detaljerade frågor. Hon 

försökte forma utredningssamtal till ett riktigt samtal så det inte upplevdes som en intervju för 

den enskilde men menar att det ibland är oundvikligt. Biståndshandläggare 2 upplevde också 

svårigheter i utredningssamtalet då det är svårt att formulera vissa frågor, men att det behövs 

göras för att kunna göra en legitim bedömning av den enskildes behov.  

 

Försvårat- och tidskrävande arbete 
Samtliga biståndshandläggare i Karlskrona kommun upplevde att IBIC har försvårat deras 

dagliga arbete, vilket biståndshandläggare 1 har belyst i citatet nedan: 

 

Jag har ju inte tyckt att det har varit så svårt annars. Man är väl  
en normalbegåvad person och har varit i olika verksamhetssystem  
utan några problem och jag har ju aldrig behövt ha en manual på  
70 sidor för att reda ut dagligt arbete (...) Men absolut att det har  
förändrats och blivit svårare. Man känner ju sig lite som ny fast  
att man har jobbat i många år. 

(Biståndshandläggare 1, Karlskrona kommun) 

 

Biståndshandläggare 3 upplevde en frustration över att hon fortfarande behöver manualen 

trots att hon redan gjort cirka 60 IBIC-utredningar. Hon önskade att hon var insatt i IBIC och 

verksamhetssystemet, men hennes motivation har sviktat gentemot IBIC-utredningar då de 

inte är roliga. Biståndshandläggare 3 förklarade att hon även har andra arbetsuppgifter och 

därmed blir IBIC och dokumentationen av den åsidosatt. Biståndshandläggare 1 framförde att 

sommarvikarier inte arbetar med IBIC-utredningar för arbetsplatsen har bedömt att det är för 

svårt att komma in i arbetssättet på så kort tid. Samma biståndshandläggare berättade att 

implementeringen av IBIC har inneburit en lång process som fortfarande är igång, då det 

uppstått många frågetecken på vägen. Mycket har förändrats sedan implementeringens början 

och det finns fortfarande hinder som gör att det blir svårt med verksamhetssystemet.  

 

Vidare har samtliga biståndshandläggare berättat att det är svårt att hinna med att skriva IBIC-

utredningar. Utredningsarbetet tar lång tid samt är avancerat och detaljerat, vilket 

biståndshandläggare 2 har belyst i citatet nedan. 
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Från mitt perspektiv så är det ju väldigt tidskrävande. Det är väldigt  
mycket klick, väldigt många olika saker man ska gå in i. Många olika  
rubriker och många olika steg, som sagt så sitter vi med en manual där  
vi följer för att kunna göra det. 

(Biståndshandläggare 2, Karlskrona kommun) 

 

För- och nackdelar 
Biståndshandläggare 3 uppgav att det har uppmärksammats att biståndshandläggarna arbetar 

olika i verksamhetssystemet och IBIC trots en manual på cirka 70 sidor. Hon berättade att hon 

hellre hade fortsatt med deras gamla sätt att arbeta för att utvecklas och jobba likvärdigt. I 

citatet nedan har biståndshandläggare 1 belyst både en fördel och nackdel med IBIC.  

 

Då ska man ju försöka se till så att de så länge som möjligt kan  
bibehålla den förmågan och det är ju jättebra att vi har det på så sätt.  
Att vi biståndsbedömer då. Att det här klarar den. Att de bara behöver  
det här. Så för brukaren är det bra (...) då har man ett beslut som man  
kan hänvisa till. Så det är bra för den enskilde tänker jag (...). Men för  
mig och min roll så har det inte inneburit, tycker jag inte, några fördelar.  

(Biståndshandläggare 1, Karlskrona kommun) 

 

Biståndshandläggare 1 berättade vidare att biståndshandläggarna inte haft avsikt att ha en 

negativ inställning gentemot IBIC utan hade verksamhetssystemet fungerat och varit till 

fördel hade de ändrat uppfattning och använt det systemet. Biståndshandläggare 2 förklarade 

att hon inte tycker att IBIC har haft en genomslagskraft ännu. Biståndshandläggare 3 såg likt 

biståndshandläggare 1 en fördel med att det finns ett beslut brukarna kan överklaga, men att 

IBIC är något som måste utvecklas. Biståndshandläggare 2 uppgav att det säkerligen finns 

fördelar med IBIC, men att det nog tar lång tid att arbeta sig in i arbetssättet. 

Biståndshandläggare 3 berättade att de kanske hade lagt upp IBIC på ett annat sätt om de hade 

använt ett annat system. Hon förklarade vidare att problematiken troligtvis uppstod på grund 

av att de implementerade både IBIC och det nya verksamhetssystemet samtidigt. I citatet 

nedan har hon belyst en fördel med implementeringen av IBIC. 

 

I maj månad så skulle vi gå igång i stark drift och då gjorde vi. Då  
hade de tidigare bedömt att vi skulle börja på särskilt boende och det  
tycker jag var ett jättebra val. För på boendet hur det än är, de har sin  
hjälp och de får sin hjälp. Man hade inte samma stress och press, utan 
man kunde ta en i taget och göra utredningar där. Så det tyckte jag var  
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ett bra beslut. 

(Biståndshandläggare 3, Karlskrona kommun) 

 

6.1.3 Analys av implementering 
Kärnkomponenter 

Det har tidigare redovisats att Fixsen et al. (2005) poängterat att det finns relevans i att 

kärnkomponenterna för interventionen måste vara distinkta. Interventionen måste vara 

fastställd och granskad för att ta hänsyn till konsekvenser för både brukare och användare som 

kan uppstå efter implementeringen. Som tidigare nämnt är de tre kärnkomponenterna av IBIC 

enligt Socialstyrelsen (2016a) att arbetsmetoden ska utgå från individens behov i centrum, det 

ska finnas ett metodiskt sätt att arbeta och det ska generera en organiserad dokumentation. 

Samtliga biståndshandläggare från båda kommunerna identifierade IBIC som individens 

behov i centrum och på så sätt går det att utläsa att de förstår den första kärnkomponenten. 

Det framkom dock i resultatet att biståndshandläggare hade svårigheter med att särskilja IBIC 

från det verksamhetssystem som användes på grund av att båda implementerades samtidigt. 

Genom att implementera både en ny arbetsmetod och ett nytt verksamhetssystem samtidigt 

har det skapats en otydlighet i den första kärnkomponenten. Den första kärnkomponenten 

hade möjligtvis varit tydligare om organisationen endast börjat med att implementera en utav 

dem åt gången. Biståndshandläggarna har också poängterat att det inte finns ett systematiskt 

sätt att arbeta trots samma kunskap, utbildning och manual. En av biståndshandläggarna hade 

kommenterat att det hade föredragits om det gamla arbetssättet hade utvecklats än att 

implementera ett helt nytt arbetssätt i syfte om att öka systematiken. Det här indikerar på att 

andra kärnkomponenten fallerar i sin tydlighet, då biståndshandläggarna inte ser fördelen med 

komponenten. 

 

I studiens resultat framställdes det att dokumentationen inte blivit tydligare för varken brukare 

eller användare. Det här visar på att den tredje kärnkomponenten av IBIC som skulle bidra till 

en organiserad dokumentation har fallerat. Samtliga biståndshandläggare har poängterat att de 

inte dokumenterar likvärdigt, vilket inte tyder på en organiserad struktur i dokumentationen. 

Det var endast en biståndshandläggare som hade poängterat att det existerade en viss struktur 

i verksamhetssystemet med ICF-koderna. I och med att två av tre kärnkomponenter har 

fallerat och inte är tydliga innebär det även att det kan vara svårt för användarna och brukarna 

att se det positiva i den nya arbetsmetoden och verksamhetssystemet. Det kan då diskuteras 
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huruvida IBIC som intervention varit tillräckligt granskad för att ta hänsyn till dess 

konsekvenser. 

 

Förutsättningar för framgångsrik implementering 

Under teoriavsnittet förklarades att en implementering ökar dess förutsättningar i att bli 

framgångsrik om det finns uttryckta fördelar med interventionen. Det underlättar också om 

interventionen är lätt att bruka och förstå (Folkhälsomyndigheten, 2017). Som nämnt i 

bakgrunden till IBIC så har Socialstyrelsen (u.åc) redogjort för vilka fördelar som finns i att 

använda IBIC i verksamheten. Bland annat ska samverkan främjas och det ska bli mer 

jämbördig och rättssäker bedömning. IBIC ska även bidra till ett nationellt och enhetligt språk 

som tydliggör utredningarna för både utförare och brukare. Brukarnas deltagande ska också 

stärkas i samband med implementeringen av IBIC (Socialstyrelsen, u.åc). Fördelar riktas 

främst mot brukare, men ibland även mot den anställde. 

 

Utifrån det resultat som har presenterats kan vi utläsa att biståndshandläggarnas upplevelser 

av IBIC inte stämmer överens med Socialstyrelsens uppfattning. Bristerna som har 

framkommit i resultatdelen riktas främst mot det verksamhetssystem som används för 

dokumentationen av IBIC. Trots att kommunerna befinner sig i två olika stadier av 

implementeringen och använder olika verksamhetssystem har det uppstått liknande resultat. 

Resultatet har visat på att båda verksamhetssystemen har försvårat arbetet ur flera aspekter i 

och med att utredningarna tar tid att dokumentera men också då de inte är flexibla. 

Socialstyrelsens nämnda fördelar som rör brukarna har inte heller framkommit i resultatet. 

Några biståndshandläggare har upplevt att brukarna inte förstår sig på utredningarna och på så 

sätt har brukarna inte heller blivit mer delaktiga än tidigare. I Karlskrona kommun 

poängterades det även att brukarna upplevde sig kränkta på grund av de detaljerade frågorna i 

utredningen, vilket kan försvåra möjligheten till delaktighet. Brukarna får dock hem beslut på 

de insatser som hen är berättigad till, vilket ökar tydligheten för vilka insatser som ska ges 

och rättssäkerheten då hen kan överklaga beslutet. En biståndshandläggare från varje kommun 

har poängterat att på grund av kunskapsbrist hos utförarna kanske insatsen inte utförs på det 

sättet som det är tänkt, vilket gör att syftet med att öka rättssäkerheten brister. Det här 

påverkar även Socialstyrelsens uppfattning om att det ska underlätta samverkan. 

 

I fråga om jämbördig och rättssäker utredning har det framkommit i resultatet att det inte 

stämmer. Biståndshandläggarna dokumenterar olika oavsett samma kunskap, utbildning och 
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manual. Trots att både Kungsbacka och Karlskrona kommun använder sig av olika 

verksamhetssystem upplevde de att biståndshandläggarna gör olika, vilket tyder på att det inte 

är enhetligt inom landet. Det försvårar även Socialstyrelsens uppfattning om att det går att 

hämta statistik utifrån dokumentationen då den kan visa felaktiga resultat, vilket en av 

biståndshandläggare även poängterade i intervjun. Det här indikerar på att det inte finns några 

positiva utfall i de här aspekterna heller, vilket borde kunnat förväntats av Kungsbacka 

kommun enligt Fixsen et al. (2005) då de har implementerat IBIC. I Karlskrona kommun har 

organisationen ökat förutsättningarna för en framgångsrik implementering genom att ha 

utökat antal processledare samt erbjudit vidareutbildning och workshops. Utifrån studiens 

implementeringsanalys kan vi nu konkludera att förutsättningarna för en framgångsrik 

implementering av både arbetsmetod men också verksamhetssystem har brustit i båda 

kommuner. Enligt socialstyrelsen existerar det fördelar med IBIC, men fördelarna har inte 

kunnat bekräftas av samtliga intervjupersoner som arbetar med arbetsmetoden och 

verksamhetssystemet. 

 

6.2 Konsekvenser av implementeringen av IBIC  

6.2.1 Arbetssituation 
Kungsbacka  
Biståndshandläggare 1 och 3 ansåg inte att IBIC hade påverkat arbetsmiljön, däremot belyste 

biståndshandläggare 3 hur verksamhetssystemet har påverkat arbetsmiljön i citatet nedan: 
 

Genom införandet av vårt verksamhetssystem eller program så har vi  
fått en väldigt försämrad arbetsmiljö (...) Många gånger känner man  
sig mer som en administratör eller sekreterare. 

(Biståndshandläggare 3, Kungsbacka kommun) 

 

Biståndshandläggare 2 och 3 har tidigare nämnt att det nya verksamhetssystemet är 

tidskrävande och har genererat stress. Biståndshandläggare 2 berättade att det är en 

kontinuerlig stress i fråga om dokumentationen av IBIC då dokumentationen måste slutföras 

samma dag och skickas iväg snabbt till beställning. Låg biståndshandläggaren efter var det 

svårt att ta igen det nästkommande dag då de oftast hade två inbokade planeringsmöten 

dagligen med sjukhuset, som även de skulle dokumenteras. För att kunna hantera det dagliga 

arbetet dokumenterade hon endast det som var mest relevant, vilket inte skapade en röd tråd. 
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IBIC har blivit en stressfaktor då det funnits andra verksamhetssystem med andra 

arbetsuppgifter som skulle utföras, vilket även påverkat hennes motivation gällande 

utredningsarbetet. Hon framförde även att hon inte känner sig som en biståndshandläggare 

längre utan mer som en ekonom då hon arbetar för att få ut folk från sjukhuset så snabbt som 

möjligt för att spara in pengar åt kommunen. Som tidigare nämnt poängterade 

biståndshandläggare 1 att IBIC inte påverkat arbetsmiljön, men i citat nedan belyses en 

konsekvens av den nya arbetsmetoden. 

 

Det var mer tydligt för mig innan, alltså handläggningen. Nu känns  
det lite splittrat och inte alltid helt sammanhängande för mig själv  
heller (...) Det har ju inneburit att en del av det som jag tyckte var  
roligt innan inte är lika roligt längre med utredningsarbete. 

(Biståndshandläggare 1, Kungsbacka kommun) 

 

Karlskrona 
Samtliga biståndshandläggare förklarade att arbetsbördan ökat i samband med att IBIC 

infördes på särskilda boenden, då det tidigare inte hade biståndsbedömts. I citatet nedan 

beskrev biståndshandläggare 1 att flertalet kollegor har slutat på arbetsplatsen: 

 

Som har slutat här hos oss, vilket är väldigt många. Och stor del har  
varit på grund införandet av IBIC och hur det ser ut, att man inte hinner  
och den stora arbetsbelastningen. Bristen på stöd. 

(Biståndshandläggare 1, Karlskrona kommun) 

 

Hon berättade vidare att kollegornas frånvaro leder till att gruppen blir mer stressade, för att 

de får en större arbetsbelastning. Alla tre biståndshandläggare delgav att de sitter med sin 

manual för att kunna hantera ärendena. Biståndshandläggare 1 påpekade att det är konstanta 

ändringar i både systemet och tankesättet som gör att det blir stressigt och svårhanterligt i det 

dagliga arbetet. Det skapas en frustration av att verksamhetssystemet är svårt och omständligt, 

vilket har resulterat i en förhöjd stressnivå. Biståndshandläggare 3 klargjorde att det inte var 

IBIC-utredningarna som genererade stress, utan högen som bildades på grund av det ständigt 

blev åsidosatt. Biståndshandläggare 1 och 2 förklarade att det nya verksamhetssystemet inte 

har förenklat deras arbetsvardag, utan försvårats på grund av ökad arbetsbelastning och en 

känsla av tidsförlust. I citatet nedan beskrev biståndshandläggare 2 sin upplevelse av 

arbetsmiljön. 
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Vår farhåga är ju att det tar för lång tid att göra utredningarna och vi  
hinner inte. Ska man implementera det här i hemtjänsten är det ännu  
mer snabba skiftningar hela tiden. Så det är väl ett litet arbetsmiljöproblem  
just nu, att vi inte hinner och man känner alltid att man ligger efter 

(Biståndshandläggare 2, Karlskrona kommun) 

 

6.2.2 Stöd och hantering 
Kungsbacka                 

Kollegialt stöd 
Alla biståndshandläggare uppgav att kollegorna på arbetsplatsen var ett stort stöd. 

Biståndshandläggare 1 berättade att arbetsplatsen har högt i tak, kollegorna är omtänksamma, 

roliga, men även duktiga och att det därför är lätt att bolla och finna stöd hos varandra. 

Biståndshandläggare 3 förklarade att kollegorna hjälps åt genom att avlasta varandra. I citatet 

nedan beskrev biståndshandläggare 2 sin upplevelse av det kollegiala stödet på arbetsplatsen. 

 

Här i Kungsbacka på denna biståndsenheten där stöttar vi varandra  
verkligen alltså. Det är högt i tak men ändå att vi ser varandra och att  
vi kan hjälpa varandra absolut (...) Först och främst blir det ju min närmsta  
kollega här att, nej men nu ska vi dela upp dagen till exempel (...) vi för ju  
en dialog med varandra hela tiden här om olika saker så vi stöttar varandra  
jättemycket, det tycker jag fungerar jättebra. 

(Biståndshandläggare 2, Kungsbacka kommun)  

 

Organisation och ledarskap 
Samtliga biståndshandläggare talade om att deras chef var ett stöd för dem. 

Biståndshandläggare 2 berättade att chefen sitter i samma korridor så de ser varandra dagligen 

och att chefen är “jättenärvarande”. Samma biståndshandläggare förklarade att chefen ibland 

observerat att det varit mycket för henne och har då påtalat att det måste lösas. Chefen har 

också utökat antalet biståndshandläggare med en person inom det område som 

biståndshandläggare 2 arbetar på, då hen har märkt att det varit för stor arbetsbörda på två 

personer. Biståndshandläggare 1 berättade: 

 

Jag upplever att våra chefer lyssnar på oss när vi säger att det är mycket  
eller om det är någonting som inte är färdigt eller upplevs stressande. 
Dom lyssnar på det och tänker att man försöker nog att förbättra så att det  
ska vara en dräglig arbetsmiljö för oss. 
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(Biståndshandläggare 1, Kungsbacka kommun) 

 

Både biståndshandläggare 1 och 3 påtalade att de har ett bra förtroende gentemot sin chef och 

upplever att chefen lyssnar på när biståndshandläggarna framför åsikter gällande arbetsmiljön.  

 

Strategier 
Biståndshandläggare 1 berättade att hon upplevde att hon hanterade sin arbetssituation bra. 

Biståndshandläggare 2 förklarade att hon ibland hade velat fråga andra om hjälp, men på 

grund av tidsbrist och tempot på arbetsplatsen har hon dock inte känt att hon har haft 

möjlighet till det. Hon känner att hon vet vad hon går för och vad hon ska göra men ibland när 

det blivit för mycket har hon valt att gå till chefen för råd och stöttning. I citatet nedan 

berättade biståndshandläggare 3 hur hon hanterade sin arbetssituation. 

 

För att kunna hantera så har jag ju jobbat mycket mer på dagarna för 
att överhuvudtaget kunna ha en hanterbar situation nästa dag när jag  
kommer tillbaka. Vi har ju hela tiden tidspress på oss, så att jag har  
inte kunnat hantera det på något annat sätt än att jobba mer.  

(Biståndshandläggare 3, Kungsbacka kommun) 

 

Biståndshandläggare 3 förklarade vidare att ett stort stöd hade varit om arbetsplatsen hade 

bytt verksamhetssystem då det nuvarande verksamhetssystemet har satt enorm press på 

biståndshandläggarna, men att hon vet att det aldrig kommer att ske. Hon uppgav att med de 

förutsättningarna som finns på arbetsplatsen ansåg hon inte att hon kan söka något annat stöd, 

utan att hon har tillräckligt med stöd.  

 

Karlskrona 

Kollegialt stöd 
Samtliga biståndshandläggare upplevde att de är en bra arbetsgrupp på arbetsplatsen där de 

stöttar, hjälper varandra och har högt i tak. I citatet nedan beskrev biståndshandläggare 3 sin 

upplevelse av det kollegiala stödet. 

 

Jag upplever att vi är en bra grupp tillsammans här. Man har bra  
kollegor och att vi stöttar och hjälper varandra på det sättet. Sen har  
man ibland upplevt att kollegor har varit stressade och att man då inte  
känt att man velat fråga för att man stör (...) Jag tycker vi har ett bra  
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klimat på det sättet och ta tillvara på varandras resurser. 

(Biståndshandläggare 3, Karlskrona kommun) 

 

Biståndshandläggare 1 ansåg att hela kontoret bör arbeta som ett team för att kunna stötta upp 

varandra, med anledning att det brister ifall någon är frånvarande i sin egna områdesgrupp. 

Biståndshandläggare 2 ansåg dock att det har fungerat bra med det kollegiala stödet i den 

egna områdesgruppen. 

 

Organisation och ledarskap 
Samtliga biståndshandläggare har tidigare upplevt att stödet och kommunikationen har varit 

bristande. Biståndshandläggare 1 ansåg att ledningen inte tagit hänsyn till deras profession 

och åsikter när implementeringen av IBIC och det nya verksamhetssystemet infördes. Det 

beslut som togs om att ändra tillsvidarebeslut till slutdatum i biståndsbesluten är ett exempel 

på hur hon ansåg att ledningen hade kunnat underlättat för biståndshandläggarna. Ett 

tillsvidarebeslut genererar inte samma stress som ett satt slutdatum gör. I citatet nedan har 

biståndshandläggare 1 belyst att ledningen inte haft förståelse för hur de arbetar i det nya 

verksamhetssystemet. 

 

Vi har själva sagt, testa det här. Då har vi fått höra att det är bättre att  
bara sluta med det andra helt och börja med detta systemet som någon  
kommun har gjort (...) Men, det är inte riktigt så här det är uppbyggt  
när man hör hur det fungerar i andra kommuner, när man träffas i  
nätverksträffar. Hade de själva utfört det och gjort det så hade de  
kanske fått en inblick i hur det är. 

(Biståndshandläggare 1, Karlskrona kommun)  

 

Biståndshandläggare 1 poängterade dock att det upplevdes som att ledningen har börjat förstå 

svårigheterna och börjat ändra i systemet, men att verksamhetssystemet fortfarande bör göras 

mer lätthanterligt. Biståndshandläggare 2 berättade att det tidigare fallerat i arbetsmiljöarbetet 

och att de troligtvis inte kommer få mer stöd från ledningen i form av arbetskraft än de har 

idag. Hon förklarade att organisationen har gjort en översyn över alla biståndshandläggares 

geografiska områden och har upptäckt en ojämn fördelning, som resulterade i en bättre 

omfördelning. Enligt biståndshandläggare 1 söker den nuvarande chefen förståelse, förstår 

problematiken och tar fram hur biståndshandläggare upplever situationen genom att fråga om 

deras arbetssituation och mående. Ett exempel framställs i citatet nedan.  
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Innan har vi jobbat mycket i samarbetsgruppen och att allt ska lösas  
i gruppen. När man då saknar folk i gruppen och folk inte jobbar heltid  
så blir det en oerhörd stress när man inte får prata med folk utöver de  
här fyra i en grupp. Det har vi gått ifrån lite nu och det känns ju bättre  
nu att närmsta chefen förstår nu att man måste jobba allihopa och att  
vi är ett team, alla biståndshandläggare. 

(Biståndshandläggare 1, Karlskrona kommun) 

 

Strategier 
Biståndshandläggarna hanterade sin arbetssituation på liknande sätt men använder egna 

strategier för att hantera arbetssituationen. I citatet nedan redogjorde biståndshandläggare 2 

hur hon hanterade sin arbetssituation. 

 

Ja man får ju prioritera hela tiden, ta det som är det viktigaste först.  
Jag har blivit bättre på det, innan ville man göra allt på en gång, men  
det går ju inte. För att man tjänar ingenting på att stressa, då blir man  
ju bara sjuk. Så prioritering räcker inte ibland det heller. 

(Biståndshandläggare 2, Karlskrona kommun) 

 

Biståndshandläggare 3 förklarade att hon har strategier i sitt dagliga arbete för att minska 

arbetsbördan och effektivisera arbetet. Exempelvis kunde hon motivera den äldre att inte göra 

en ansökan om hon ansåg att det ändå kommer bli ett avslag, men om den äldre ändå vill 

ansöka så startade hon en utredning. I citatet nedan belyste biståndshandläggare 3 hur hon 

hanterade sin arbetssituation.  

 

Jag känner väl ändå att jag liksom nästan har kontroll på det och att jag  
försöker ha ett sätt som funkar för mig. Hur jag bokar upp saker i  
almanackan och jag har min egen ärendelista där jag ser vilka ärenden jag  
har, när beslut går ut och så. Ibland kommer det upp väldigt mycket och  
då gäller det att försöka fokusera och ta en sak i taget (...) Man får hitta  
lösningar, överleva är väl ett hårt ord, men jag tror att ni förstår vad jag menar. 

(Biståndshandläggare 3, Karlskrona kommun) 

 

Biståndshandläggare 3 berättade vidare att hon ser att alla har ett eget ansvar och om man 

känner att något inte är bra så får man lyfta det och om man inte får respons så kanske man får 

ta till andra strategier eller söka annat jobb. Biståndshandläggare 1 förklarade att vissa är med 

i facket och har vänt sig till dem om sitt mående och för stressen. Hon berättade vidare att hon 
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i vissa fall gått till chefen eller processledaren för stöd och att risken med den nuvarande 

arbetssituationen kan vara att fler slutar. I citatet nedan beskrev hon sitt tänk angående 

arbetssituationen och hur hon hanterade den. 

 

Ja, jag försöker ju jobba mycket med mig själv. Tänker vad kan jag  
göra, du gör ditt bästa, du är här de timmarna du är här. Du gör så gott  
du kan. Men det klart att det är svårt att inte bli stressad ibland när det  
ringer och det är akuta saker och det är du som är handläggare som ska  
göra prioritetsordning när alla tycker att sitt är viktigt och det är viktigt att  
de får den hjälpen. Det är ju svårt att inte bli stressad och inte jobba över  
under sådana förutsättningar. 

(Biståndshandläggare 1, Karlskrona kommun) 

 

6.2.3 Analys av konsekvenser 

Arbetsmiljö 

I kapitel 2 presenterades Iseskogs (2010) text gällande nya föreskrifter inom arbetsmiljö och 

organisatorisk arbetsmiljö. Det framställdes att det fanns en koppling mellan krav i arbetet 

och ohälsosam arbetsbelastning om kraven inte kunde tillgodoses med de angivna resurserna. 

Kraven behandlade mängden arbete, svårighetsgraden och tidspressen. För att hantera kraven 

ska arbetsplatsen använda sig av bra arbetsmetoder, ha kunskap, ha en personalstyrka och 

uppleva ett stöd från både chefer samt kollegor (Iseskog, 2010).  

 

Som tidigare nämnt i analysen av implementering har det framkommit att det är 

verksamhetssystemet som har påverkat arbetsmiljön. Det nya verksamhetssystemet 

har resulterat i en ohälsosam arbetsbelastning, tidspress och stress för biståndshandläggarna.  

I sin tur har den här arbetsbelastningen resulterat i en försämrad arbetsmiljö. 

Förutsättningarna inför hanteringen av det nya verksamhetssystemet har inte funnits i båda 

kommunerna. Verksamhetssystemen som har utvecklats för att dokumentera IBIC har enligt 

samtliga biståndshandläggarna inte varit förenliga med deras yrke och har varit svårhanterligt. 

På grund av hur verksamhetssystemet är upplagt har det resulterat i en tidspress och stress, 

vilket har behövts stöttas upp från både kollegor och chefer. I Karlskrona kommun har 

samtliga biståndshandläggare poängterat att de inte hinner med omprövningar eller att 

dokumentera ärenden. Verksamhetssystemets konsekvenser på arbetsmiljön kan enligt 

Alverbratts et al. (2014) forskning innebära att förutsättningarna för en framgångsrik 

implementering har försvårats.  
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Som tidigare nämnt har Iseskog (2010) framställt ett antal allmänna råd som en chef kan ta 

hänsyn till för att skapa en god arbetsmiljö. Där ibland innefattar det att reducera mängden 

arbete, tala om vad som bör prioriteras men också se till att utbildning fortgår och ha lämpad 

teknik (Iseskog, 2010). Stevens (2008) påpekade också att det måste finnas en god kvalitet på 

arbetsplatsen för att skapa förutsättningar till hantering av arbetsbelastning. Det är anställda 

som kan reglera arbetstrycket genom prioriteringar, men det är chefens ansvar att allokera 

arbetsuppgifterna. Chefen måste därför vara närvarande och ha kunskap om gruppen för att 

kunna nyttja allas bästa förmågor (Stevens, 2008). Chefen i Kungsbacka kommun har enligt 

sina anställda varit närvarande och därmed haft kunskap om deras arbetssituation och kunnat 

påverka den. Det har också kunnat bidra till en bättre kvalitet på arbetsplatsen. Det är svårt för 

oss att ta ställning om Karlskrona kommuns nya chef har kunskap om gruppen. Hen har dock 

upplevts vara mer närvarande och förstående än den tidigare och på så sätt kan det öka 

förutsättningarna till att anställda upplever en god kvalitet på arbetsplatsen. 

 

Den nya enhetschefen i Karlskrona kommun har försökt förbättra arbetsmiljön genom 

omfördelning av särskilda boendeplatser, då omfördelningen möjligtvis reducerar 

arbetsmängden för de individer som hade det belastat. Två av biståndshandläggarna från 

Karlskrona kommun har själva hanterat prioriteringarna och upplevt att de klarade det på egen 

hand, medan den tredje upplevt att det har varit svårt ibland. Det framkom i den tidigare 

analysen att verksamhetssystemet i båda kommunerna hade försvårat arbetet, vilket tyder på 

att det troligtvis inte underlättar att byta verksamhetssystem och det försvårar chefens 

möjligheter till att åtgärda problemet. Chefen har inte heller möjlighet att ändra arbetsmetod 

då det är Socialstyrelsen som har beslutat att IBIC ska användas i verksamheten. I Karlskrona 

kommun har dock verksamheten valt att utöka stödet och förutsättningarna för hantering 

genom att ge möjlighet till vidare utbildning inom omprövningar för de som har tyckt att det 

varit svårt. Det har också framkommit av resultatet att det har tillkommit en processledare för 

att skapa förutsättningar till att hantera det nya verksamhetssystemet och arbetsmetoden. 

 

KASAM 
I tidigare avsnitt presenterades ett arbetsmiljöperspektiv, nu kommer vi analysera hur 

upplevelser av arbetssituationen på arbetsplatsen kan förstås genom att använda oss av 

KASAM. Antonovsky (1987) har tidigare nämnt att meningsfullheten är den viktigaste 

komponenten i KASAM då den utgör förutsättningarna för begripligheten och i sin tur 
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hanteringen. Meningsfaktorer existerar i kollegor men också i arbetsuppgifter och 

arbetsglädje (Antonovsky, 1987). Shier och Graham (2013) har i tidigare forskning också 

påtalat att arbetsglädjen ökar om arbetsgruppen är bra och en bra arbetsgrupp främjar 

välbefinnandet. Genom att anställda får influera sitt dagliga arbete kan det stärka både 

välbefinnandet (Shier & Graham, 2013) och arbetstillfredsställelsen. Det har tidigare 

redovisats för att det finns ett samband mellan meningsfullhet i arbetslivet med utmattning 

och arbetstillfredsställelse (Stalker et al, 2006). I resultatet framkommer det tydligt att det 

kollegiala stödet och samarbetet genomsyrar båda kommunernas arbetsplatser, vilket har ökat 

förutsättningarna för att finna meningsfullhet i sin arbetsplats och i varandra.  

 

Vi har dock kunnat finna tecken på brister av meningsfullhet i användandet av det nya 

verksamhetssystemet. Exempel på det återges när biståndshandläggare berättat att det kan 

vara frustrerande att dokumentera IBIC-utredningar på grund av dess svårighetsgrad. Andra 

biståndshandläggare har lyft att dokumentationen inte varit rolig eller motiverande att göra, 

dels på grund av att det inte går att se den röda tråden och dels för att människan bakom inte 

längre framställs. Förlusten av en helhetssyn av brukaren kan möjligtvis resultera i att det 

salutogena förhållningssättet gentemot individen förloras, vilket eventuellt kan påverka 

meningsfullheten för biståndshandläggaren. En biståndshandläggare berättade dessutom att 

IBIC-utredningarna blivit åsidosatta, vilket kan ses som en brist i att se meningsfullheten i 

arbetsmetoden och verksamhetssystemet. Två biståndshandläggare har även lyft att de upplevt 

sig känna trögtänkta då de måste använda sig av en manual för att hantera dagligt arbete, 

vilket också kan indikera på att det är svårt att finna ett värde av att investera energi i 

arbetsuppgifterna.  

 

Nu när det påvisats brister i att finna meningsfullhet i arbetsuppgifterna kan vi överföra det 

till nästa komponent i Antonovskys (1987) begrepp KASAM, begriplighet. Komponenten 

berör individens förmåga till att känna att situationen är begriplig. Situationen kan upplevas 

begriplig genom tydliga strukturer och klarlägganden, men också genom att uppfatta 

situationen som trygg (Antonovsky, 1987). I Karlskrona kommun fanns en oro för 

verkställigheten av IBIC i hemtjänsten, när faktumet har visat att det inte fungerar i de 

särskilda boendena. Det uppdagades i intervjuerna att ingen av biståndshandläggarna i 

Karlskrona kommun hinner med arbetets omfattning då omprövningar ska genomföras årligen 

och tar längre tid att dokumentera än nybesök. Kungsbacka kommun poängterade att IBIC 

inte hade påverkat begripligheten i den benämningen, men att förlusten av den röda tråden gör 



 

 45 

det svårt att se klara strukturer. En av biståndshandläggarna i Kungsbacka kommun hade 

berättat att det dock var strukturerat i systemet med ICF-koderna. 

 

Det har nu redogjorts för två av tre komponenter i Antonovskys (1987) begrepp KASAM. Vi 

ska nu analysera den sista komponenten, hanterbarhet. Hanterbarhet behandlar individens 

föreställningar om de resurser som finns i kontrast till kraven som ställs. Om det inte existerar 

en balans mellan krav och medel kommer det resultera i obetydlig eller obefintlig hantering. 

En förutsättning för att stärka hanterbarheten är genom samverkan och klara riktlinjer, men 

också att ha en närvarande ledare som stöttar (Antonovsky, 1987). I Kungsbacka kommun 

hade samtliga biståndshandläggare ett stort förtroende för sin enhetschef och beskrevs som 

närvarande. Enhetschefen hade vidtagit åtgärder när hen observerat att något inte står rätt till 

för att förebygga en god arbetsmiljö och i sin tur bevara anställdas hälsa. Två av 

biståndshandläggarna i Kungsbacka kommun poängterade att det skapats en stress i samband 

med implementeringen av verksamhetssystemet. Det har varit svårt att upprätthålla kraven att 

arbeta med människor som har föränderliga behov i ett oflexibelt system. Dock påpekade 

samtliga biståndshandläggare att de trots stress, tidspress och dålig arbetsmiljö i större grad 

ändå hanterade arbetssituationen relativt bra tack vare stödet från både kollegor och chef.  

 

I Karlskrona kommun upplevdes det att de inte hade fått gehör för sina åsikter om IBIC, 

vilket möjligtvis har resulterat i ett minskat förtroende för verksamheten och ledningen i 

avseendet om stöttning. I och med att biståndshandläggarna inte fått gehör, har inte 

verksamheten ökat förutsättningarna för dem att begripa situationen och inte heller 

hanterbarheten. Det framkom av en biståndshandläggare att ledningen hade förstått 

biståndshandläggarnas situation bättre om de varit närvarande och arbetat med 

verksamhetssystemet och arbetsmetoden själva. Arbetsplatsen hade utökat antalet 

biståndshandläggare för att skapa bättre förutsättningar, men trots det har arbetsbördan ökat 

markant efter att IBIC implementerats och det nya verksamhetssystemet. En av 

biståndshandläggarna poängterade att det skett många förändringar både i arbetsmetoden men 

också verksamhetssystemet, vilket har resulterat i att arbetet har blivit svårt att hantera. Alla 

biståndshandläggare framförde att det kollegiala stödet var det främsta stödet i hanteringen av 

arbetsbelastningen och stressen.  

 

Om vi nu sammanfattar det som har framställts har båda arbetsplatsernas kollegor bidragit till 

att främja välbefinnande och arbetsglädje genom att ha en bra arbetsgrupp. 
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Arbetstillfredsställelsen kan ha påverkats av att biståndshandläggare och tillhörande chefer 

inte haft möjligheten att påverka det dagliga arbetet då det är Socialstyrelsen som har beslutat 

att IBIC ska användas i verksamheterna. Hur kommer det sig att det skiljer sig i upplevelserna 

av att kunna hantera sin arbetssituation trots en stark arbetsgrupp och liknande upplevelser av 

det verksamhetssystem som har implementerats? Utgår vi från det empiriska material som har 

framställts och analyserats kan vi se att det som skiljer kommunerna åt är synen på och 

upplevelserna av ledarskapet. Det indikerar på att Hansons (2010) uppfattning om att ett 

salutogent ledarskap kan väga upp dåliga hanteringar stämmer i den här situationen. 

Enhetschefen i Kungsbacka kommun har nämligen kunnat inge sina medarbetare en känsla av 

begriplighet och stöttning som haft en betydande roll för biståndshandläggarnas uppfattning 

om att kunna hantera sin situation. Biståndshandläggarna i Kungsbacka kommun känner 

därmed en större känsla av sammanhang jämfört med Karlskrona kommun. 

 

Det bör beaktas att jämförelsen och analysen av KASAM möjligtvis inte är helt sanningsenlig 

då kommunerna befinner sig i olika faser av implementeringen. Det har tidigare nämnts att 

implementering är en process och inte en enskild händelse, vilket analysen styrker genom 

kommunernas skilda uppfattningar om IBIC. Två av biståndshandläggarna i Karlskrona 

kommun har även poängterat att implementeringsprocessen inte är färdigställd och 

föränderlig, vilket innebär att uppfattningen och stödet kan förändras i framtiden. Något som 

måste lyftas är att Karlskrona kommun har erhållit en ny chef och den chefen skapar egna 

förutsättningar till hur utfallet blir för biståndshandläggarna. Studiens intervjufrågor har inte 

behandlat ledarens egenskaper och kan därför inte beröra en djupgående analys av 

ledarskapets betydelse. Det existerar även utomstående faktorer som kan ha påverkat 

individernas känsla av sammanhang som studien inte har vidrört, exempelvis granskning av 

styrning, antalet brukare per anställd och ingående frågor om arbetsmiljö. Studien har 

dessutom endast benämnt kommunikationen mellan anställd och chef och inte relationen, 

vilket också kan vara en faktor i hur uppfattningen om stöd från chefer påverkar 

biståndshandläggarnas känsla av sammanhang. 

 

Copingstrategier 

Analysen ovan har framställt förutsättningarna för en god problemhantering. Nedan 

presenteras direkta strategier som biståndshandläggarna har använt för att kunna hantera 

arbetssituationen. 
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Söka socialt stöd och voice 
Copingstrategin söka socialt stöd innebär att individen vänder sig till någon i ens närhet som 

de känner förtroende för genom att fråga om råd, vägledning eller avlastning (Lazarus, 1993). 

Samtliga biståndshandläggare har främst sökt sig till kollegor för stöttning och avlastning i 

arbetet. Biståndshandläggare 2 från Kungsbacka kommun och biståndshandläggare 1 från 

Karlskrona kommun har även använt strategin genom att tala med någon som kunde 

åstadkomma någonting konkret åt problemet. Båda har sökt stöd hos chef och en av dem har 

även sökt sig till facket.  

 

Som nämnt i tidigare forskning innebär copingstrategin voice att en individ eller en grupp för 

fram sina åsikter i syfte att förbättra deras arbetssituation och den här strategin har 

identifierats i Karlskrona kommun (jfr Astvik & Melin, 2013). Biståndshandläggarna har fört 

fram sina åsikter till ledningen i hopp om att de ska förbättra arbetssystemet och deras 

arbetssituation. En biståndshandläggare upplevde att ledningen hade börjat förstå 

svårigheterna och ändrat i systemet, men att verksamhetssystemet fortfarande borde göras mer 

lätthanterligt. Det här visar på att copingstrategin gav resultat då biståndshandläggarna fick 

gehör för sina åsikter till viss del. 

 

Självkontroll, problemfokuserad och kompensatorisk  
Biståndshandläggare 2 från Kungsbacka kommun berättade under intervjun att hon har velat 

söka stöd hos kollegor, men på grund av tidsbrist och det dåvarande tempot har hon valt att 

hålla problemet för sig själv. Biståndshandläggare 3 från Karlskrona kommun har istället valt 

att hålla sina egna problem för sig själv då kollegorna har upplevts stressade. Båda 

situationerna har vi kunnat koppla till copingstrategin självkontroll (jfr Lazarus, 1993) som 

behandlar individens förmåga att hantera problemet självständigt utan stöd. 

 

En annan strategi som istället kräver planering, ansträngning och beslutsamhet är 

copingstrategin problemfokuserade. Strategin innebär att individen aktivt letar efter lösningar 

genom planering, vet vad som ska göras och förändrar sitt arbetssätt för att kunna hantera 

problemet (Lazarus, 1993). Samtliga biståndshandläggare från Karlskrona kommun framförde 

i intervjuerna att prioritering i arbetet var viktigt för att kunna hantera situationen. Strategin 

framställs även i ett annat perspektiv genom biståndshandläggare 1 från Karlskrona kommun 

och biståndshandläggare 3 från Kungsbacka kommuns utlåtande om att de arbetar över för att 
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kunna hantera sin arbetssituation. Vi upplever att biståndshandläggarna i det här fallet vet att 

arbetet måste genomföras och förändrar därmed sitt arbetssätt för att det dagliga arbetet ska 

fungera. Biståndshandläggare 3 från Karlskrona kommun använder sig också av 

problemfokuserade strategier för att hantera mängden arbete men också för att effektivisera 

arbetet, genom att avstyra ansökningar som hon vet kommer resultera i ett avslag.  

 

Copingstrategin problemfokuserade går att likna med kompensatoriska strategier, som 

tidigare har nämnts i kapitlet om tidigare forskning (Lazarus 1993). Astvik och Melin (2013) 

har förklarat att kompensatoriska strategier är ett försök för individen att upprätthålla en 

balans mellan de krav som ställs och de resurser som finns att tillgå (Astvik & Melin, 2013). 

Biståndshandläggare 1 från Karlskrona kommun och biståndshandläggare 3 från Kungsbacka 

kommun använder sig därför av kompensatoriska strategier då de försöker upprätthålla en 

balans i arbetet genom att arbeta över. Enligt Astvik & Melins (2013) forskning skulle de här 

två biståndshandläggare ligga i farozonen för ohälsa och utbrändhet. Trots att 

biståndshandläggare 3 från Kungsbacka har framfört att hon hanterar arbetssituationen bra 

genom den här strategin innebär det inte att det inte kan förändras framöver.  

 

Distansering, exit och undvikande 
Biståndshandläggare 3 från Kungsbacka kommun och biståndshandläggare 2 från Karlskrona 

kommun framförde att de inte tror att de kommer få mer stöd än det som finns tillgänglig 

idag. De menar på att det inte lönar sig att stressa, för de vet att det inte kommer bli några 

förändringar och det finns risk för sjukdom. Det här har vi identifierat som distansering från 

Lazarus (1993) artikel, som innebär att individen inte reflekterar om problemet, utan 

accepterar situationen och låter inte problemet ta över. En distanserande strategi kan 

identifieras i biståndshandläggare 3 tankesätt om att hon ser att alla har ett eget ansvar och om 

man inte får gehör för sina åsikter så får man ta till andra strategier eller söka annat jobb. Det 

här tankesättet kopplas till ett distanserande från det verkliga problemet, vilket i slutändan kan 

leda till en exitstrategi som Hirschmans (1990) förklarar som att individen i ett sista skede 

beslutar sig för att lämna arbetsplatsen på grund av problemet (Astvik & Melin, 2013). 

Biståndshandläggare 1 från Karlskrona kommun berättade även att folk har valt att sluta på 

grund av bland annat införandet av IBIC, vilket också kan kopplas till Hirschmans 

exitstrategi. Biståndshandläggare 3 i Karlskrona kommun berättade att utredningarna blivit 

åsidosatta, vilket är en form av copingstrategi då individen distanserar sig från problemet. Det 
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har vi även kopplat till Lazarus copingstrategi flykt/undvikande, då biståndshandläggaren 

åsidosätter att skriva IBIC-utredningar för att de inte är lika roliga (jfr Lazarus, 1993).  

 

Coping som process 
Brattberg (2008) skrev att en framgångsrik och effektiv copingprocess kräver en väletablerad 

plan med ett klart mål där planering och samordning av resurser är avgörande för att hantera 

problemet. Copingprocessen är ineffektiv och ohälsosam om individen har ett oklart mål och 

undviker beslut. Den copingprocess samtliga biståndshandläggare genomgått i samband med 

hanteringen av arbetssituationen har yttrat sig och hanterats på olika sätt och har format 

förutsättningarna för copingprocessens utfall. De faktorer som kan kopplas till en 

framgångsrik copingprocess är att biståndshandläggarna ges förutsättningar till att kunna 

hantera arbetssituationen innan och efter att IBIC implementerats. Organisationen ska ha klara 

och rimliga mål och samordna resurser för att biståndshandläggarna självständigt ska kunna 

samordna sina egna resurser och få kunskap för att reda ut sitt dagliga arbete (jfr Brattberg, 

2008).  

 

Utbildning och stöd i det dagliga arbetet kan gynna biståndshandläggarnas copingprocessens 

då det skapar förutsättningar för att hantera arbetssituationen. Som redovisat i första temat har 

det framkommit att samtliga biståndshandläggare förutom biståndshandläggare 1 från 

Karlskrona kommun ansåg att de har fått tillräckligt med utbildning. Dock har 

biståndshandläggare 2 från Karlskrona kommun poängterat att utbildningen inte var tillräcklig 

i början av implementeringen av IBIC, men att den är tillräcklig i det skedet 

implementeringen befinner sig i nu. Då majoriteten av biståndshandläggarna ansett att de har 

tillräckligt med utbildning bör det här vara en faktor som påverkat förutsättningarna för deras 

copingprocess. Resultatet visade även att samtliga biståndshandläggare i båda kommuner 

upplevt att de har ett bra kollegialt stöd, vilket kan styrka en copingprocess positiva utfall då 

de skapar möjlighet till planering, struktur och risken för att undvika beslut minskar. I 

analysen av KASAM framkom det att flertalet av biståndshandläggare upplevde en bristande 

begriplighet i användandet av verksamhetssystemet, vilket kan tyda på att arbetssitationen har 

inneburit oklara mål vilket inte stödjer att en copingprocess blir framgångsrik eller effektiv. 

Det synliggörs även tidigare i analysen att IBIC:s kärnkomponenter inte är helt tydliga och 

begripliga för biståndshandläggare, vilket även det kan bidra till en oeffektiv och ohälsosam 

copingprocess då målet med implementeringen är bristfällig.  
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Enligt Lazarus (1993) formas individens copingstrategi och copingprocess utifrån stressens 

utformning, vilket kan vara en individuell hantering där biståndshandläggarna agerar och 

upplever stress olika (jmf Lazarus och Folkman, 1984). Förutsättningarna för en framgångsrik 

copingprocess kan återspeglas i analysen av KASAM då KASAM spelar en viktig roll i hur 

individen uppfattar problemet (jfr Antonovskys, 1987). Om individens KASAM är svag 

innebär det att de förebyggande faktorer för att copingprocessen blir framgångsrik fallerar. 

Samtliga biståndshandläggare har använt copingstrategier anpassat utefter deras egna förmåga 

att hantera problemet och de har även format strategierna utefter deras uppfattning av 

situationen. Biståndshandläggarna i Karlskrona och Kungsbacka kommun har använt sig av 

både likartade och olikartade strategier i det dagliga arbetet. Exempelvis identifierades voice- 

och exitstrategier i Karlskrona kommun men inte i Kungsbacka kommun. Dock går det inte 

att fastställa att voice- och exitstrategier inte använts i Kungsbacka kommun då 

intervjuguiden inte fokuserat på personalomsättning eller utbrändhet på arbetsplatsen.  

 

En annan aspekt som kan påverkat valet av strategier och copingprocessen är att kommunerna 

befinner sig i olika stadier i implementeringen av IBIC, vilket kan leda till att 

biståndshandläggare befinner sig i olika stadier i copingprocessen. I relation till 

biståndshandläggarnas individuellt förebyggande copingstrategier bör det tas i beaktning att 

det inte går att fastställa om någon biståndshandläggares copingprocess är mer framgångsrik 

än någon annans. Däremot kan de biståndshandläggare som har fått bättre förutsättningar från 

början och under implementeringen ha resulterat i en mer framgångsrik process (jfr Brattberg, 

2008).  
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7. Slutdiskussion 
Vår studie har byggt på sex kvalitativa intervjuer med biståndshandläggare från Kungsbacka 

och Karlskrona kommun som har erfarenhet av att arbeta med arbetsmetoden IBIC. Syftet 

med studien var att belysa biståndshandläggarnas syn på och upplevelser av 

implementeringen av IBIC och analysera implementeringens konsekvenser. 

 

7.1 Slutsatser 
Utifrån vår första frågeställning ”Hur ser biståndshandläggarna på IBIC och det 

verksamhetssystem som används vid dokumentationen av IBIC?” behandlar de mest relevanta 

slutsatserna att arbetsmetoden IBIC kunde innebära positiva fördelar för brukaren, men att det 

inte hade inneburit några fördelar för biståndshandläggarna. Brukaren kunde i samband med 

IBIC nu få beslut på exakt de insatser som hen är berättigad till och arbetet skulle utgå från ett 

salutogent perspektiv för att förebygga och främja brukarnas hälsa. I övrigt innebar det inga 

andra positiva fördelar jämfört med det tidigare arbetssättet. Den bild som Socialstyrelsen har 

haft av IBIC har inte heller stämt överens med biståndshandläggarnas syn på och upplevelser 

av IBIC. Kärnkomponenterna i IBIC har inte varit tillräckligt tydliga för flertalet 

biståndshandläggare, vilket var en förutsättning för att en implementering skulle bli 

framgångsrik och få positiva utfall. Något som kan vara värt att diskutera är att upplevelserna 

om IBIC och det verksamhetssystem som används liknar de uppfattningar som anställda haft 

om DLDA-verktyget som presenterats i tidigare forskning. Både IBIC och DLDA är baserade 

på ICF-koder, vilket kan implicera att problemet möjligtvis inte existerar i arbetsmetoden utan 

själva ICF-kodningen. 

 

Utifrån vår andra frågeställning ”Upplever biståndshandläggare att arbetssituationen har 

förändrats genom införandet av IBIC, och i så fall hur?” framkom det i studien att flera av 

handläggarna upplevde att deras arbetssituation hade förändrats sedan implementeringen av 

IBIC. Arbetssituationen förändrades främst på grund av det verksamhetssystem som användes 

vid dokumentationen av IBIC. Både det verksamhetssystem biståndshandläggarna i 

Kungsbacka använder och det verksamhetssystem som används i Karlskrona har försvårat 

arbetet ur flera aspekter i och med att utredningarna tar tid att dokumentera men också då de 

inte är flexibla. Det har genererat en försämrad arbetsmiljö, tidspress, ökad arbetsbelastning 

och stress för flera av handläggarna.  
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Utifrån vår tredje frågeställning ”Vad får biståndshandläggare för stöd från organisationen 

och hur hanterar de den nya arbetssituationen efter att IBIC implementerats?” har det 

framkommit att båda arbetsplatserna har en stark arbetsgrupp där biståndshandläggarna finner 

meningsfullhet i varandra men inte i arbetsuppgifterna. För att kunna begripa och hantera sin 

arbetssituation har båda arbetsplatserna förlitat sig på det kollegiala stödet och försökt söka 

stöd hos chefen. Kungsbacka kommun ansåg att de hanterade sin arbetssituation bra och hade 

det stöd de behövde. I analysen har det framkommit att biståndshandläggarna i Kungsbacka 

kommun upplevt en större känsla av sammanhang som i sin tur har underlättat 

förutsättningarna för hantering av deras arbetssituation, vilket kan bero på det salutogena 

ledarskapet. Vår teori är att chefen i Kungsbacka kommun hade lyckats medföra en begriplig 

situation för sina anställda, medan avsaknaden i stöttning från chefer i Karlskrona kommun 

hade bidragit till en negativ känsla av begriplighet och hanterbarhet. Samtliga 

biståndshandläggare har använt sig av olika strategier för att hantera vardagen. De 

copingstrategier vi kunde identifiera var söka socialt stöd, voice-, självkontroll-, 

problemfokuserad-, kompensatorisk-, distanserande-, undvikande- och exitstrategi. Genom de 

här copingstrategierna fann vi att biståndshandläggarna bland annat gjorde prioriteringar i 

arbetet, arbetade mer än tidigare och sökte stöd hos kollegor och chefer.  

 

Kungsbacka och Karlskrona kommun har befunnit sig i olika faser av implementeringen 

vilket har möjliggjort att vi kunnat belysa två olika tidsaspekter av implementeringen av IBIC. 

Samtliga biståndshandläggare i Kungsbacka kommun hade arbetat med IBIC ett tag, medan 

Karlskrona kommun fortfarande befunnit sig i implementeringsprocessen. Eftersom 

uppfattningarna om IBIC har skiljt sig åt kan det bero på att kommunerna har varit i olika 

faser av implementeringen. Om studien hade genomförts när Kungsbacka kommun befann sig 

i samma implementeringsstadie som Karlskrona kommun hade deras uppfattningar om IBIC 

möjligen sett annorlunda ut.  

 

7.2 Framtida forskning 
IBIC är en aktuell arbetsmetod i Sverige idag, vilket ökar vikten av att fortsätta bedriva 

forskning inom området. I vår studie har vi lyft fram en problematik med implementeringen 

av IBIC genom en kvalitativ datainsamlingsmetod. Nästkommande forskare kan istället 

använda sig av kvantitativ datainsamlingsmetod för att få fram en statistisk generaliserbarhet 
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då vi endast har kunnat lyfta en analytisk generaliserbarhet. Vi valde inte heller att inkludera 

chefernas eller brukarnas perspektiv på arbetsmetoden på grund av uppsatsens begränsningar, 

vilket går att göra med en kvantitativ datainsamlingsmetod. På så sätt kan studien bli mer 

djupgående och granskande av arbetsmetoden. På grund av etiska skäl var det inte heller 

möjligt för oss att intervjua brukare, men det hade lyft en intressant aspekt eftersom IBIC är 

framtaget för brukaren och då vår studie endast behandlat ett brukarperspektiv utifrån 

anställdas upplevelser. Det hade varit intressant att se om anställdas syn på och upplevelser av 

arbetsmetoden stämmer överens med brukarnas egna perspektiv. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide  
 
Biståndshandläggarens roll: 

• Kan du berätta lite kort om dina arbetsuppgifter som biståndshandläggare? 

•  Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare och vad har du för tidigare 

erfarenheter? 

 

Tema 1: Individens behov i centrum – IBIC 

• Vad är den centrala innebörden i IBIC?  

• Hur arbetar du med IBIC? 

• Berätta om implementeringsprocessen 

- Följdfråga: Vad för utbildning har du fått inom IBIC?  

- Följdfråga: Känner du att du har fått tillräckligt med utbildning? Hur skulle 

organisationen kunna arbeta mer för att öka kunskapen kring IBIC som arbetsmetod?  

• Upplever du att din roll som biståndshandläggare har förändrats efter att IBIC 

implementerats, och i så fall hur? 

• Vad tycker du om IBIC, fördelar och nackdelar. Utifrån både biståndshandläggningens 

perspektiv, brukarens perspektiv och organisationens perspektiv.  

• Vad upplever du är de största förändringarna i och med att IBIC har genomförts? 

• Hur ser uppföljningsarbetet ut för införandet av IBIC? 

 

Tema 2: Arbetsmiljö 

• Vad tänker du på när vi säger arbetsmiljö? 

• Vad har IBIC inneburit för dig och din arbetssituation? 

• Hur relaterar du IBIC till arbetsmiljön? 

• Hur fungerar kommunikationen mellan anställda och ledning kring arbetsmiljö och 

arbetsbelastning?  

• Ger ledningen förutsättningar till stöd i det dagliga arbetet, och i så fall vilket stöd? 

Medarbetarsamtal etcetera? 

• Hur upplever du att arbetsplatsen arbetar med arbetsmiljöfrågor? 

• Diskuteras ett salutogent förhållningssätt på arbetsplatsen och hur arbetar 

arbetsplatsen för det här? Har det underlättats eller försvårats i och med 

implementeringen av IBIC? 
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• Saknar du något i arbetsmiljöarbetet? 

 

Avslutande frågor:  

• Hur hanterar du din arbetssituation? 

- Följdfråga om bra: Hur kommer det sig att du hanterar den bra? 

- Följdfråga om dåligt: Vad för stöd behövs för att du ska hantera din arbetssituation 

bättre?  

• Efter den diskussion vi har haft, hur vill du karaktärisera IBIC med 3 ord? 

• Är det något du vill lägga till? 
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Bilaga 2 - Missivbrev till enhetschef i Karlskrona kommun 
 
Hej! 
Vi heter Elin Darhult Störby och Lejla Hadzalic och går socionomutbildningen på 
Linnéuniversitetet i Kalmar. För närvarande skriver vi vår kandidatuppsats inom socialt arbete 
och syftet med uppsatsen är att belysa biståndshandläggarens syn på hur arbetssituationen har 
påverkats i samband med implementeringen av IBIC. 
 
Vår fråga är om det finns möjlighet att intervjua tre stycken biståndshandläggare inom 
äldreomsorgens biståndsenhet i Karlskrona kommun? Motiveringen till varför vi vänder oss 
till er är att Karlskrona kommun först 2018 implementerade IBIC i särskilda boenden. I 
uppsatsen kommer vi jämföra biståndshandläggarnas upplevelser från två olika kommuner för 
att belysa implementationsprocessen där kommunerna implementerat IBIC i olika skeden. 
Intervjuerna kommer ske per telefon och kommer spelas in. De etiska regler vi kommer 
förhålla oss till under uppsatsen är att intervjupersonerna medverkar på frivilliga grunder och 
kan avbryta när som under arbetets gång, utan att det medför negativa konsekvenser för 
intervjupersonen. Intervjupersonerna kommer inte vara helt anonyma i studien, men vi 
kommer inte benämna dem per namn utan endast ha med relevant fakta såsom befattning samt 
erfarenhet inom socialt arbete. Därav har vi sekretess gällande intervjupersonernas identitet. 
Under intervjun kommer vi undvika ställa ledande, kränkande eller otydliga frågor med 
hänsyn till individskyddskravet. Uppsatsen kommer publiceras i Digitala vetenskapliga 
arkivet (DIVA), vilket är en offentlig publicerings- och arkiveringsplattform för uppsatser.  
 
Vår förhoppning är att ni ska kunna ha användning av studien i ert framtida utvecklingsarbete. 
Meddela oss så snart som möjligt då vi behöver kontakta biståndshandläggarna för att stämma 
av en tid som passar båda parter. De biståndshandläggare som kan tänka sig medverka 
kommer få ett följebrev med mer information. Uppsatsen ska lämnas in 24 maj 2019. Om ni 
väljer att inte medverka i uppsatsen vore det vänligt om ni meddelar oss.  
 
Tack för att ni tog er tid att läsa, vi ser fram emot era svar. 
Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare 
för mer information.  
 
Med vänliga hälsningar Elin och Lejla. 
 
Våra kontaktuppgifter 
Elin Darhult Störby                                                        Lejla Hadzalic 
Mobil: 0703–616 848                                                    Mobil: 0737–394 859 
Email: Es223ru@student.lnu.se                                     Email:Lh222yv@student.lnu.se 
 
Handledare: Jan Petersson, professor i socialt arbete. Email: Jan.petersson@lnu.se 
  



 

 62 

Bilaga 3 - Missivbrev till enhetschef i Kungsbacka kommun 
 
Hej! 
Vi heter Elin Darhult Störby och Lejla Hadzalic och går socionomutbildningen på 
Linnéuniversitetet i Kalmar. För närvarande skriver vi vår kandidatuppsats inom socialt arbete 
och syftet med uppsatsen är att belysa biståndshandläggarens syn på hur arbetssituationen har 
påverkats i samband med implementeringen av IBIC. 
 
Vår fråga är om det finns möjlighet att intervjua tre stycken biståndshandläggare inom 
äldreomsorgens biståndsenhet i Kungsbacka kommun? Motiveringen till varför vi vänder oss 
till er är att Kungsbacka kommun var en av de första kommunerna att implementera IBIC 
inom äldreomsorgens biståndsenhet. Intervjuerna kommer ske per telefon och kommer spelas 
in. De etiska regler vi kommer förhålla oss till under uppsatsen är att intervjupersonerna 
medverkar på frivilliga grunder och kan avbryta när som under arbetets gång, utan att det 
medför negativa konsekvenser för intervjupersonen. Intervjupersonerna kommer inte vara helt 
anonyma i studien, men vi kommer inte benämna dem per namn utan endast ha med relevant 
fakta såsom befattning samt erfarenhet inom socialt arbete. Därav har vi sekretess gällande 
intervjupersonernas identitet. Under intervjun kommer vi undvika ställa ledande, kränkande 
eller otydliga frågor med hänsyn till individskyddskravet. Uppsatsen kommer publiceras i 
Digitala vetenskapliga arkivet (DIVA), vilket är en offentlig publicerings- och 
arkiveringsplattform för uppsatser.  
 
Vår förhoppning är att ni ska kunna ha användning av studien i ert framtida utvecklingsarbete. 
Meddela oss så snart som möjligt då vi behöver kontakta biståndshandläggarna för att stämma 
av en tid som passar båda parter. De biståndshandläggare som kan tänka sig medverka 
kommer få ett följebrev med mer information. Uppsatsen ska lämnas in 24 maj 2019. Om ni 
väljer att inte medverka i uppsatsen vore det vänligt om ni meddelar oss.  
Tack för att ni tog er tid att läsa, vi ser fram emot era svar. 
Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare 
för mer information.  
 
Med vänliga hälsningar Elin och Lejla. 
 
Våra kontaktuppgifter 
Elin Darhult Störby                                                        Lejla Hadzalic 
Mobil: 0703–616 848                                                    Mobil: 0737–394 859 
Email: Es223ru@student.lnu.se                                     Email:Lh222yv@student.lnu.se 
 
Handledare: Jan Petersson, professor i socialt arbete. Email: Jan.petersson@lnu.se 
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Bilaga 4 - Följebrev till biståndshandläggare 
 
Hej! Vi heter Elin Darhult Störby och Lejla Hadzalic och går socionomutbildningen på 
Linnéuniversitetet i Kalmar. För närvarande skriver vi vår kandidatuppsats inom socialt arbete 
och syftet med uppsatsen är att belysa biståndshandläggarens syn på hur arbetssituationen har 
påverkats i samband med implementeringen av IBIC. 
 
Vi har fått information från enhetschefen i din kommun att du är villig att medverka i vår 
studie och det är vi mycket tacksamma för! Intervjuerna kommer ske per telefon och kommer 
spelas in. Anledning till att vi spelar in intervjun är att minska risken för egna tolkningar och 
även för att er berättelse ska bli så precis som möjligt samt att vi ska kunna gå tillbaka i 
materialet och återge era berättelser korrekt. Intervjuerna kommer uppskattningsvis ta en 
timma. De etiska regler vi kommer förhålla oss till under studien är att du som intervjuperson 
är medveten om att du medverkar på frivilliga grunder och kan avbryta när som under arbetets 
gång, utan att det medför negativa konsekvenser för dig som intervjuperson. Du som 
intervjuperson kommer inte vara helt anonym i studien, men vi kommer inte benämna dig per 
namn utan endast ha med relevant fakta såsom befattning samt erfarenhet inom socialt arbete. 
Vi har sekretess gällande din identitet. Under intervjun kommer vi undvika ställa ledande, 
kränkande eller otydliga frågor med hänsyn till individskyddskravet. Studien kommer 
publiceras i Digitala vetenskapliga arkivet (DIVA), vilket är en offentlig publicerings- och 
arkiveringsplattform för uppsatser. Uppsatsen ska lämnas in 24 maj 2019.  
 
Tack för att du tog din tid att läsa och ser fram emot intervjuerna! Om du har några frågor 
eller funderingar är du välkomna att kontakta oss eller vår handledare för mer information. Vi 
kommer bifoga en samtyckesblankett som vi vill att du skriver under och mailar tillbaka till 
oss för att öka tillförlitligheten i deltagandet, men om du väljer att avbryta medverkandet i 
studien kasseras samtycket omgående.  
 
Med vänliga hälsningar Elin och Lejla. 
 
Våra kontaktuppgifter 
 
Elin Darhult Störby                                                        Lejla Hadzalic 
Mobil: 0703–616 848                                                    Mobil: 0737–394 859 
Email: Es223ru@student.lnu.se                                     Email: Lh222yv@student.lnu.se 
 
Handledare: Jan Petersson, professor i socialt arbete. Email: Jan.petersson@lnu.se 
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Bilaga 5 - Samtyckesblankett 
Samtycke till deltagande i studie  
 
Genom den här blanketten efterfrågar vi ditt samtycke till frivilligt deltagande i vår 

studie. Nedan följer en beskrivning av vad ditt samtycke innebär 
 

Vilka uppgifter kommer att behandlas i studien? 

-  Befattningsbeskrivning och erfarenhet i socialt arbete. 

-  Namn och personnummer kommer ej uppges i studien. 
 

Vad är syftet med studien? 

Syftet med studien är att belysa biståndshandläggarens syn på hur arbetsmiljön har påverkats i 

samband med införandet av Individens behov i centrum. 
 

Hur kommer uppgifterna som framkommer i intervjun att behandlas? 

Information och berättelser som framkommer under intervju eller vid övrig kontakt kommer 

förvaras och hanteras enligt forskningsetiska principen (jfr Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015, s. 52). 
 

Återkallande av samtycke 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter. 

Återkallande av samtycke sker genom att du meddelar författarna av studien att du vill 

avbryta din medverkan i studien.  
 

Samtycke till deltagande i studie  

-  Undertecknad samtycker till att delta i studien på frivilliga grunder. 

-  Undertecknad samtycker till att intervjun kommer spelas in. 

Genom undertecknande bekräftas att jag har tagit del av ovanstående information.  

 

Datum: _____________________________________________________ 

Underskrift: ________________________________________________ 

Namnförtydligande: __________________________________________ 

 

Vid frågor kontakta studiens författare Elin Darhult Störby och Lejla Hadzalic eller studiens 

handledare Jan Petersson, professor i socialt arbete.  
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Bilaga 6 - Transkriberingsmall 
 

• Vi har benämnt intervjuare som I och vid fler än en intervjuare har vi lagt till en siffra. 

Exempelvis I1 och I2.  

 

• Vi har benämnt intervjupersonen som IP. 

 

• Paus har vi markerat med tre punkter … 

 

• Betoningar har vi markerat med fetstil. 

 

• Frågor från intervjuare har vi markerat med understruket. 

 

• Alla ickeverbala kommentarer har vi skrivit inom parantes, exempelvis (skrattar). 

 

• Vi har ej skrivit ut namn utan har markerats som *namn*. 

 

• Vi har ett mellanrum mellan de uttalade meningarna i intervjun. 

 

• Intervjutexten har skrivits ut i 1,5 radavstånd, Times new roman, storlek 12. 

 

• Vi har använt skriftspråklig stavning, men i vissa fall inslag av talspråk. 

 

• Vid längre pauser har vi markerat med 6 punkter … …  
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Bilaga 7 - Manual of the ways of coping questionnaire. 
 

 
 

Tabellen är hämtad från Lazarus (1993) men är konstruerad av Lazarus och Folkman år 

1988. 

 

 

 


