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Hur gör evidens nytta för brukare?  
Balans mellan följsamhet och anpassningar  
Finansieras av FORTE och drivs av FOU nu, FoU Nordväst, Stiftelsen Stockholms läns 

Äldrecentrum och Karolinska Institutet, 2019-2021.  

Kort om projektet 
Socialtjänstens insatser ska bygga på bästa tillgängliga kunskap och forskningsevidens. Att 

använda evidensbaserade insatser har dock visat sig vara svårt. Det gäller särskilt när insatsen 

inte går att använda exakt såsom den är designad. Då blir det upp till de professionella att 

balansera följsamhet till insatsen med anpassningar till den kontext där den ska användas.  

Hanteringen av anpassnings- och följsamhetsdilemmat blir avgörande för hur eller vilka 

insatser brukare erbjuds. I slutänden styr detta om socialtjänstens insatser är effektiva, 

jämlika, säkra, tidsenliga och personorienterade. Även om dilemmat är ständigt närvarande i 

det sociala arbetet, finns idag inget strukturerat beslutsstöd för hur detta ska hanteras i det 

dagliga arbetet. 

Denna forskning syftar till att undersöka hur anpassnings- och följsamhetsdilemmat hanteras i 

socialtjänsten och hur ett strukturerat beslutsstöd kan påverka hanteringen av dilemmat. Fokus 

är att förstå hur beslutsstödet kan stödja professionella i att identifiera kärnkomponenter i 

insatserna, förstå skillnader mellan sin egen kontext och kontexten där insatsen har tidigare 

använts samt göra anpassningar som stämmer överens med insatsens mål.  

Vi söker några verksamheter som vill ingå i en pilot! 
Ett kriterium för att ingå i piloten är att ni står inför utmaningen att implementera en ny insats, 

metod eller nytt arbetssätt i verksamheten. Dessutom ser vi det som angeläget att ni kommer 

minst ett par personer från verksamheten (det är svårt att ensam driva igenom nytt) och att 

någon som har mandat att fatta besluta relaterat till implementeringsarbetet engageras i 

piloten. 

Vinster med att ingå i piloten 
Möjlighet att tillsammans med projektets forskare ta avstamp i de olika stegen presenterade i 

Figur 1 (se nästa sida) och samtidigt ta fram ett användbart beslutsstöd för att hantera 

balansen mellan anpassningar och följsamhet av evidensbaserade insatser som är direkt 

tillämpbart i ditt aktuella utvecklingsarbete. 

Förväntad nytta 
Projektets metodik bygger på medskapande mellan akademiska forskare, praktikbaserade 

forskare (från FoU-enheter) och professionella. Samverkan förväntas minska gapet mellan 

forskning och praktik och utveckla evidens som är till nytta för både socialtjänsten och 

forskningen. 

Praktisk relevans: Bidra till förståelse för balansen mellan anpassningar och följsamhet vid 

användning av evidensbaserade insatser i socialtjänsten. Utveckla ett användbart beslutsstöd 

som kan vägleda yrkesprofessionella i att hantera denna balans för att öka sannolikheten för 

att brukaren får det stöd som överensstämmer med bästa tillgängliga evidens.  
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Teoretisk relevans: Öka kunskapen om hur följsamhet och anpassning hanteras i praktiken 

samt hur ett strukturerat beslutsstöd kan underlätta hanteringen av balansen. Utveckla 

kunskap och kompetens på FoU-enheterna för att stödja socialtjänstens verksamheter i strävan 

mot en mer evidensbaserad praktik. 

 

 
 

Figur 1. Beslutstöd som används och utvecklas i projektet (Hasson & von Thiele Schwarz 

2017) 


