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Område Nr Övergripande fråga 
Samverkan 1.  Vilka effekter får samverkan mellan olika huvudmän?  
Samverkan 2.  Vad finns det för goda exempel på samverkan? 
Samverkan 3.  Hur kan samhällets resurser samverka för att skapa förutsättningar till 

förebyggande insatser?  
Samverkan 4.  Hur påverkar lagstiftning och sekretess möjligheter till samverkan? 
Samverkan 5.  Vilka effekter får samverkan med andra aktörer? 
Samverkan 6.  Vilka effekter får samverkan inom socialtjänsten och mellan kommuner? 
Samverkan 7.  Vilka är effekterna av olika samverkansmodeller?  
Samverkan 8.  Vilka är framgångsfaktorer och hinder för effektiv och fungerande 

samverkan?  
Samverkan 9.  Hur kan arbetssätt för samverkan implementeras?  
Samverkan 10.  Skiljer sig socialtjänstens olika enheter åt när det gäller samarbete med 

kvinno-, barn- respektive mansorganisationer?  
Samverkan 11.  Vilka följder får kommunaliserad hemsjukvård för samverkan mellan 

kommun och landsting? 
Samverkan 12.  Hur har samverkan utvecklats inom socialtjänstens områden över åren? 
Samverkan 13.  Vilka är skillnaderna mellan samverkan, samarbete och sammanslagning 

och dess betydelse för möjliga resultat på individ- och organisationsnivå? 
Delaktighet 14.  Leder brukardelaktighet till bättre behandlingsutfall för brukaren/ 

klienten? 
Delaktighet 15.  Vad är kännetecknande för bra metoder för brukarinflytande? 
Delaktighet 16.  Hur kan brukardelaktighet utvecklas inom socialtjänsten för att förbättra 

situationen för brukare/klienten och socialtjänstens arbetssätt?  
Delaktighet 17.  Hur kan anhörigas delaktighet utvecklas inom socialtjänsten för att 

förbättra situationen för brukare/klienten och socialtjänstens arbetssätt? 
Digitalisering 18.  Vilka förutsättningar behövs och hur kan dessa skapas för införandet av 

digitalisering/välfärdsteknik? 
Digitalisering 19.  Vilka är effekterna samt upplevelser gällande digitalisering inom 

socialtjänsten?  
Digitalisering 20.  Hur påverkas rättssäkerheten av digitalisering i handläggningen? 
Behandling/ 
intervention 

21.  Vilka effekter har befintliga och nya behandlingsmetoder/insatser för att 
behandla klienters/brukares behov/problem? 

Behandling/ 
Intervention 

22.  Vilka effekter har stöd till anhöriga? 

Behandling/ 
Intervention 

23.  Vilken effekt/påverkan har anhörigdelaktighet i utformning av insatser?   

Behandling/ 
Intervention 

24.  Hur kan man anpassa olika typer av arbetsträning/ 
arbetsmarknadsinsatser för olika målgrupper?  

Behandling/ 
Intervention 

25.  Vilka effekter kan ses av olika boendeformer för äldre?  

Behandling/ 
Intervention 

26.  Vilka effekter har olika utformning av miljö på äldreboende för äldre och 
personal? 
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Område Nr Övergripande fråga 
Behandling/ 
intervention 

27.  Vilka är effekterna för klienterna/brukarna av att vårdas på 
specialiserade sjukhus jämfört med att vårdas inom kommunernas 
hemsjukvård? 

Behandling/ 
Intervention 

28.  Hur påverkar behandlingsföljsamhet utfallet av olika insatser?  

Behandling/ 
Intervention 

29.  Vilka verkningsfulla behandlingskomponenter återfinns i olika 
behandlingsmetoder? 

Behandling/ 
Intervention 

30.  Vilka är effekterna av behandling som ges med stöd av 
tvångslagstiftning? 

Behandling/ 
Intervention 

31.  Vilka är effekterna av att anpassa behandlingsinsatser till den lokala 
praktiken? 

Behandling/ 
Intervention 

32.  Vilka effekter har motivationsarbetet från den professionella i att 
klienten/brukaren ska tacka ja till insatser samt fullfölja insatser? 

Behandling/ 
Intervention 

33.  Vilka metoder kan användas för uppföljning av insatser? 

Behandling/ 
Intervention 

34.  Hur påverkar olika avtal och avtalsformuleringar möjligheterna att kunna 
mäta effekterna av inköpta insatser? 

Behandling/ 
Intervention 

35.  Vilka är effekterna av öppenvårdsinsatser jämfört med placering? 

Behandling/ 
Intervention 

36.  Har påverkar uppföljningar utfallet av insatser? 

Behandling/ 
Intervention 

37.  Hur fördelas insatser i befolkningen?  

Behandling/ 
Intervention 

38.  Vad kännetecknar socialtjänstens insatser för de personer som varit 
aktuella under lång tid? 

Behandling/ 
Intervention 

39.  Hur stor är samstämmigheten mellan den behandling personer får och 
det som står i genomförandeplanen? 

Behandling/ 
Intervention 

40.  Vilka är effekterna av insatsen ekonomiskt bistånd för olika målgrupper? 
På lång och kort sikt? 

Behandling/ 
Intervention 

41.  Vilka metoder eller arbetssätt kan bidra till säkerställande av 
kommunikation mellan professionella och klienten/brukare? 

Behandling/ 
Intervention 

42.  För vilka problem/behov saknar socialtjänsten insatser? 

Behandling/ 
Intervention 

43.  Vad är individcentrerad socialtjänst och vilka effekter har det för 
klienten/brukaren? 

Behandling/ 
Intervention 

44.  Minimerar vi hinder hos funktionsnedsatta genom att ge mycket stöd 
eller vilken nivå av stöd är rätt? 

Behandling/ 
Intervention 

45.  Vilka insatser tillämpas inom öppenvården och vilka effekter har de? 

Behandling/ 
Intervention 

46.  Vad händer med de unga och de insatser som getts dem den dagen de 
fyller 18 år?  

Behandling/ 
Intervention 

47.  Vilken betydelse har relationen mellan professionella och klient/brukare 
för behandlingsutfall? 

Behandling/ 
Intervention 

48.  Blir personer bortprioriterade till ytterligare behandling om tidigare 
insatser inte lyckats? 
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Behandling/ 
Intervention 

49.  Hur bemöts personer som är aktuella inom socialtjänsten? 

Behandling/ 
Intervention 

50.  Vad består socialtjänstens insatser av? 

Behandling/ 
Intervention 

51.  Hur påverkar klientens/brukares livsvillkor kontakten med socialtjänsten?  

Behandling/ 
Intervention 

52.  Kan nya metoder utvecklas för att ge stöd till föräldrar vars barn föds 
med alkoholskador eller skador relaterade till droger? 

Behandling/ 
Intervention 

53.  Har tillgången till ledsagarservice för personer med funktionsnedsättning 
förändrats över tid?  

Behandling/ 
Intervention 

54.  Vilka är effekterna och upplevelserna av olika interventioner kring 
måltider? 

Behandling/ 
intervention 

55.  Hur ser insatser/bedömningar ut inom socialtjänsten ur ett jämställdhets-
perspektiv? 

Placeringar 56.  Hur upplevs boendet av unga som är och/eller varit placerade? 
Placeringar 57.  Vilka är de långsiktiga effekterna av placering av barn och vuxna? 
Placeringar 58.  Hur bör familjehem se ut för att placerade barn ska få sina behov 

tillfredsställda? 
Placeringar 59.  Hur ska utslussning efter placering bedrivas? 
Placeringar 60.  Vad består effektiv HVB-vård av? 
Placeringar 61.  Vilket stöd och vilken service får familjehem från socialtjänsten? 
Placeringar 62.  Varför blir barn och unga i familjehem eller på institution omplacerade?  
Placeringar 63.  Vad innehåller familjehemsvård för vuxna, hur upplevs den och vilka 

effekter har den?  
Placeringar 64.  Hur påverkar individuella kontra kollektiva rättigheter på boenden 

klienterna/brukarna? 
Placeringar 65.  Vilken betydelse har samhällsutvecklingen för rekryteringen av 

familjehem? 
Samhälls-
planering 

66.  Vilka är de långsiktiga effekterna av socialtjänstens sekundära 
bostadsmarknad (tillhandahåller bostad)? 

Samhälls-
planering 

67.  Hur kan bostadsplanering ske för att förhindra segregering och 
möjliggöra bostad för alla? 

Samhälls-
planering 

68.  Effekter på socialtjänsten av lokal barnombudsman? 

Samhälls-
planering 

69.  Hur kan ett socialt perspektiv beaktas i samhällsplaneringen? 

Samhälls-
planering 

70.  Finns det samband mellan skatteintäkters storlek och hantering av 
strukturella sociala frågor?   

Samhälls-
planering 

71.  Finns det samband mellan samhällsplanering och sociala risker? 

Samhälls-
planering 

72.  Vilken effekt har aktivitetsytor för barn och unga i närmiljön på psykisk 
ohälsa, skolresultat mm? 

Samhälls-
planering 

73.  Hur kan äldre vara delaktiga i samhällsplanering? 
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Samhälls-
planering 

74.  Vilken effekt har en mer uppsökande kontakt mellan kommun och 
medborgare avseende samhällsplanering? 

Samhälls-
planering 

75.  Kan en del självmord byggas bort?  

Samhälls-
planering 

76.  Vilka hinder och möjligheter finns för socialtjänstens deltagande i 
samhällsplanering? 

Socialpolitik 77.  Hur påverkas resursfördelning av ansvarsgränser? 
Socialpolitik 78.  Hur stöds olika kommuner i förhållande till olikartade behov? 
Socialpolitik 79.  Hur gör man en bra integration avseende arbete/sysselsättning? 
Socialpolitik 80.  Kan sociala investeringsfonder användas för att skapa inkluderande 

strukturer och miljöer?  
Socialpolitik 81.  Hur kan förståelse av intersektionella och normmedvetna perspektiv 

samt utanförskap påverkas?  
Socialpolitik 82.  Internationella perspektiv på samhällsnivå. Hur har man löst problem i 

andra länder? 
Socialpolitik 83.  Hur ser medborgarmedverkan ut? 
Socialpolitik 84.  Hur ser ensamkommandes livssituation och inkludering ut ur ett 

långsiktigt perspektiv? 
Socialpolitik 85.  Vilka effekter har idéburen välfärd? 
Socialpolitik 86.  Vad förklarar att barnfamiljer är bostadslösa?  
Socialpolitik 87.  Hur påverkas personers ekonomiska förutsättningar av att leva med 

våld? 
Socialpolitik 88.  Hur ser den långsiktiga barnavårdens utveckling ut? 
Socialpolitik 89.  Vad blir effekten av en hjälpande eller fostrande socialtjänst? 
Socialpolitik 90.  Vilka effekter har civilsamhällets insatser där invånarna inte har 

lagstadgade rättigheter enligt SoL eller LSS (samt annan lagstiftning)? 
Styrning 91.  Vilka effekter samt upplevelser finns för olika typer av styrning och 

ledarskap inom socialtjänsten?  
Styrning 92.  Vilka effekter samt upplevelser finns för olika övergripande styrmodeller? 
Styrning 93.  Vilken påverkan har den politiska styrningen? 

 
Styrning 94.  Vilka effekter samt upplevelser finns gällande socialtjänstens 

organisation och dess utmaningar (ex regionala skillnader, resurser)? 
Styrning 95.  Vilka effekter samt upplevelser finns gällande socialtjänstens 

organisation och insatser?  
Styrning 96.  Vilka effekter samt upplevelser finns gällande socialtjänstens 

organisation och dess anpassning efter andra organisationer?  
Styrning 97.  Vilka effekter har olika åtgärder gällande socialtjänstens personal- och 

kompetensförsörjning? 
Styrning 98.  Vilka effekter samt upplevelser finns gällande arbetsmiljö? 
Styrning 99.  Vilka effekter samt upplevelser finns gällande användande av systematisk 

uppföljning inom styrning och ledning?  
Styrning 100.  Vilka effekter samt upplevelser finns gällande användande av 

systematiskt kvalitetsarbete? 
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Styrning 101. Vilka effekter samt upplevelser finns gällande socialtjänsten som en 

lärande organisation? 
Styrning 102. Vilka konsekvenser finns kopplat till socialtjänstens övergripande 

organisering och styrning?    
Styrning 103. Vilka konsekvenser finns kopplat till socialtjänstens arbete och insatser?  
Styrning 104. Hur kan socialtjänsten arbeta med implementering, utmönstring och 

införande av forskning? 
Styrning 105. Vilka effekter samt upplevelser finns avseende kompetens inom olika 

områden inom socialtjänsten? 
Styrning 106. Vilka effekter samt upplevelser finns gällande olika metoder kring 

rekrytering inom socialtjänsten? 
Styrning 107. Vilka effekter samt upplevelser finns gällande olika metoder kring 

dokumentation inom socialtjänsten? 
Styrning 108. Vilka effekter samt upplevelser finns gällande specialisering- 

generalisering?
Styrning 109. Vilka effekter samt upplevelser finns gällande socialtjänstens resurser? 
Utredning 110. Hur tillförlitliga är standardiserade bedömningsmetoder när det gäller att 

bedöma klienters/brukares och/eller närståendes behov? 
Utredning 111. Hur stöds KASAM (teorin och metoderna) inom socialtjänsten? 
Utredning 112. Vilka metoder är effektiva för att upptäcka barn som blivit utsatta för 

sexuella övergrepp?  
Utredning 113. Hur påverkar utredningsteamets sammansättning utrednings- och 

bedömningsresultat och klientens/brukarens upplevelser? 
Utredning 114. Vilka problem och behov finns hos socialtjänstens klienter/brukare? 
Utredning 115. Vad är effekterna av och hur upplevs intelligent screening av 

professionella och klienter/brukare? 
Utredning 116. Hur vägs genusperspektivet in i bedömningen? 
Utredning 117. Vilken påverkan har sociala kodverk på handläggningen? 
Utredning 118. Vilken betydelse har involvering av klientens/brukarens sociala och 

formella nätverk för utredningsarbetet? 
Utredning 119. Vilken betydelse har dokumentation i bedömningsarbetet? 
Utredning 120. Hur upplevs och vilka är effekterna av förenklad biståndshandläggning? 
Utredning 121. Vilket är innehållet i traditionella utredningar, det vill säga när man inte 

använder en standardiserad bedömningsmetod? 
Utredning 122. Påverkar samhällsklimatet bedömning av behov? 
Utredning 123. Hur ska förhandsbedömningar gå till? 
Utredning 124. Är utgångspunkten för utredningsarbetet en anmälan eller ansökan och 

påverkas utredningsarbetet och beslut av detta? 
Utredning 125. Vilka risk- och skyddsfaktorer är viktiga att kartlägga i utredningsarbetet? 
Utredning 126. Vilka är konsekvenserna av att privata aktörer gör utredningar och 

behovsbedömningar? 
Utredning 127. Hur ges avslag på stöd? Vem får avslag och varför? 
Utredning 128. Vilka strukturer påverkar att ett barns problemformulering görs om 

under en utredning och mynnar ut i att behovsbedömningen snarare 
svarar upp på föräldrarnas behov? 
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Utredning 129.  Finns skillnad i bedömningskultur på socialtjänsten mellan kommuner för 

barn i behov av placering?  
Utredning 130.  Hur upplever klienterna/brukarna socialtjänstens myndighetsutövning? 
Utredning 131.  Vad händer med klienten/brukaren efter en orosanmälan utan beslut om 

insats? 
Utredning 132.  Hur ser kopplingen ut mellan genomförd utredning och efterföljande 

behandling? 
Förebygga 133.  Vilka effekter har tidiga insatser (universella)? 
Förebygga 134.  Vilka effekter har sekundära förebyggande insatser? 
Förebygga 135.  Vilka effekter har insatser utan biståndsbeslut? 
Förebygga 136.  Vilka effekter har uppsökande insatser? 
Förebygga 137.  Vilka effekter har tidig upptäckt?  
Förebygga 138.  Hur påverkar olika prioritering tidiga insatser? 
Förebygga 139.  Finns samband mellan förebyggande/tidiga insatser och social 

hållbarhet?  
Förebygga 140.  Hur förhåller sig och kommunicerar de som arbetar uppsökande till 

myndigheten och vice versa? 
Förebygga 141.  Hur ska individer som är i behov av tidiga och förebyggande insatser 

identifieras?  
Förebygga 142.  Hur påverkar klientens/brukarens formella och informella relationer 

effekterna av tidiga insatser? 
Förebygga 143.  Vilka är skillnaderna mellan tidiga och förebyggande insatser? 
Förebygga 144.  Hur påverkar förebyggande insatser behovet av utredningar? 
Förebygga 145.  Hur kan socialtjänsten nå de som inte nyttjar generella insatser? 
Förebygga 146.  Hur det någon betydelse om det är socialtjänsten eller andra aktörer som 

utför uppsökande arbete? 
Förebygga 147.  Hur ska man arbeta med normbrytande beteende och får det några 

förebyggande effekter? 
Förebygga 148.  Hur ska tidiga och förebyggande insatser samordnas? 
Förebygga 149.  Hur påverkar socialtjänstens tillgänglighet det uppsökande arbetet? 
Juridik 150.  Hur följs lagändringar upp inom socialtjänsten? 
Juridik 151.  Effekterna av Lag om samverkan vid utskrivning (LUS) från sluten hälso- 

och sjukvård? På kort och långt sikt. 
Juridik 152.  Vilka effekter får en säkerställd rätt till skydd och boende för våldsutsatta 

kvinnor och barn? 
Juridik 153.  Vilka förhållanden föreligger kring omedelbara omhändertagande av 

barn och vilka insatser har tidigare prövats?  
Juridik 154.  Hur ser rättssäkerheten ut för placerade barn och unga i familjehem eller 

på institution? 
Juridik 155.  Finns skillnader mellan stora och små kommuner när det kommer till 

tolerans av missförhållande? 
Juridik 156.  Är beslutsfattandet om insatser jämställt och rättssäkert? 
Juridik 157.  Hur påverkar lagstiftningen möjligheten för uppsökande insatser? 
Juridik 158.  Vilka effekter har lagstiftningen på handläggning och utredning? 
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Juridik 159.  Hur kan lagstiftningen tydliggöra hur socialtjänsten kan träffa och bygga 

förtroende hos hedersutsatta ungdomar så att eventuella skydds-
åtgärder kan sättas in innan föräldrar informeras? 

 

 


