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Bilaga 2: Enkät för inventering av 
forskningsbehov 

Enkäten för inventering av forskningsbehov var indelad i sex övergripande områden samt 

ett fritextfält där de svarande kunde beskriva forskningsfrågor.  

Enkät till brukar- och intresseorganisationer 

Vi satsar på forskning som ska ge nya kunskaper till socialtjänsten. Men vilka områden 

är viktigast och var är behoven störst? Forte och SBU vill vi höra vad ni som företrädare 

för en brukar- och frivilligorganisation tycker. Var med och påverka framtidens 

forskning om socialtjänsten! 

Ni behöver inte formulera forskningsfrågor för att fylla i enkäten. Ni behöver inte heller 

känna till kunskapsläget eller om det är genomförbart att göra forskning på just detta 

område. Det viktigaste är att utgå från erfarenheter av socialtjänsten. Vi ser gärna att ni 

engagerar flera företrädare eller medlemmar från organisationen för att diskutera 

enkätfrågorna och fånga upp behoven av kunskap inom socialtjänstens dagliga arbete. 

I enkäten kan ni beskriva forskningsbehov inom sex övergripande områden där ni 

upplever att det finns behov av mer kunskap. Om ni inte kan fylla i något under ett av 

områdena fyller ni i ”vet inte” för att komma vidare till nästa område. De 

forskningsbehov som inte passar in under något av områdena, eller om 

forskningsbehoven gäller för flera områden i kombination, kan ni beskriva det under 

”andra områden”. 

OBS! Vi kommer inte att skicka ut sammanställningar där det framgår vem som skrivit 

vad eller annan personlig information. 

Då socialtjänsten har ett brett uppdrag har vi skickat enkäten till ett stort antal nationella 

brukar- och frivilligorganisationer. Ni kan avstå från att svara om ni anser att enkäten inte 

är relevant för er. 

Kantar Sifo genomför kartläggningen på uppdrag av SBU och Forte. 

Utredning och handläggning 

1. Beskriv forskningsbehov som ni som företrädare för en brukar- och
frivilligorganisation ser inom

Utredning och handläggning. Det kan till exempel handla om:

• Behovsbedömning brukare
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• Behovsbedömning anhöriga 

• Risk- (och skyddsfaktorer) 

• Individcentrerad socialtjänst 

• Brukardelaktighet 

• Beslutsfattande 

• Multiproblematik 

Insatser och aktiviteter 

2. Beskriv forskningsbehoven ni ser inom Insatser och aktiviteter. Det kan till 
exempel handla om: 

 
• Behandlingsmetoder 

• Verkningsfulla behandlingskomponenter 

• Behandlingsföljsamhet 

• Stöd- och serviceinsatser, hjälpmedel och teknik, rådgivning 

• Uppföljning av insatser och behov 

• Brukardelaktighet 

Tidiga, förebyggande, uppsökande insatser 

3. Beskriv forskningsbehoven ni ser inom Tidiga, förebyggande, uppsökande 
insatser. 

Samverkan 

4. Beskriv forskningsbehoven ni ser inom Samverkan. Det kan till exempel handla 
om: 

 
• Samverkan mellan socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård och andra välfärdsaktörer 

• Samordnad individuell plan 

• Samverkan inom socialtjänsten 

 

Samhällsplanering/strukturella sociala frågor 

5. Beskriv forskningsbehoven ni ser inom Samhällsplanering/strukturella 
sociala frågor. 

 

Socialtjänstens organisation 

6. Beskriv forskningsbehoven ni ser inom Socialtjänstens organisation. Det kan 

till exempel handla om: 

 

• Specialisering/generalisering 

• Styrning och ledarskap 

• Arbetsmiljö 

• Implementering och införande av nya arbetssätt och metoder 

• Systematisk uppföljning 
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• Yrkesintroduktion 

• Utmaningar med personalförsörjningsbehoven/kompetensförsörjningsbehoven 

• Förutsättningar för en kunskapsbaserad socialtjänst 

Andra områden 

7. Om ni vill föra fram forskningsbehov som inte passar in under de tidigare 

områdena kan ni beskriva det här. 

Bakgrundsfrågor 

8. Vilken typ av organisation företräder ni? 

Utvärdering av enkäten 

9. Vad tyckte ni om enkäten? 

10. Har ni några övriga kommentarer om enkäten? 

Enkät till socialchefer 

Vi satsar på forskning som ska ge nya kunskaper till socialtjänsten. Men vilka områden 

är viktigast och var är behoven störst? Forte och SBU vill vi höra vad du som socialchef 

tycker. Var med och påverka framtidens forskning om socialtjänsten! 

Du behöver inte formulera forskningsfrågor för att fylla i enkäten. Du behöver inte 

heller känna till kunskapsläget eller om det är genomförbart att göra forskning på just 

detta område. Det viktigaste är att utgå från din professionella erfarenhet av arbete inom 

socialtjänsten. Vi ser gärna att du engagerar dina medarbetare i att diskutera 

enkätfrågorna och fånga upp behoven av kunskap i det dagliga arbetet. 

I enkäten kan du beskriva forskningsbehov inom sex övergripande områden där du 

upplever att det finns behov av mer kunskap. Om du inte kan fylla i något under ett av 

områdena fyller du i ”vet inte” för att komma vidare till nästa område. De 

forskningsbehov som inte passar in under något av områdena, eller om 

forskningsbehoven gäller för flera områden i kombination, kan du beskriva det under 

”andra områden”. 

OBS! Vi kommer inte att skicka ut sammanställningar där det framgår vem som skrivit 

vad eller annan personlig information. 

Kantar Sifo genomför kartläggningen på uppdrag av SBU och Forte. 

Utredning och handläggning 

1. Beskriv forskningsbehov du ser inom Utredning och handläggning. Det kan 

till exempel handla om: 

 

• Behovsbedömning klient 

• Behovsbedömning anhöriga 

• Risk- (och skyddsfaktorer) 

• Individcentrerad socialtjänst 

• Brukardelaktighet 

• Beslutsfattande 
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• Multiproblematik 

Insatser och aktiviteter 

2. Beskriv forskningsbehoven du ser inom Insatser och aktiviteter. Det kan till 
exempel handla om: 

 
• Behandlingsmetoder 

• Verkningsfulla behandlingskomponenter 

• Behandlingsföljsamhet 

• Stöd- och serviceinsatser, hjälpmedel och teknik, rådgivning 

• Uppföljning av insatser och behov 

• Brukardelaktighet 

Tidiga, förebyggande, uppsökande insatser 

3. Beskriv forskningsbehoven du ser inom Tidiga, förebyggande, uppsökande 
insatser. 

Samverkan 

4. Beskriv forskningsbehoven du ser inom Samverkan. Det kan till exempel handla 
om: 

 
• Samverkan mellan socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård och andra välfärdsaktörer 

• Samordnad individuell plan 

• Samverkan inom socialtjänsten 

Samhällsplanering/strukturella sociala frågor 

5. Beskriv forskningsbehoven du ser inom Samhällsplanering/strukturella 
sociala frågor. 

Socialtjänstens organisation 

6. Beskriv forskningsbehoven du ser inom Socialtjänstens organisation. Det kan 

till exempel handla om: 

 

• Specialisering/generalisering 

• Styrning och ledarskap 

• Arbetsmiljö 

• Implementering och införande av nya arbetssätt och metoder 

• Systematisk uppföljning 

• Yrkesintroduktion 

• Utmaningar med personalförsörjningsbehoven/kompetensförsörjningsbehoven 

• Förutsättningar för en kunskapsbaserad socialtjänst 

Andra områden 

7. Om du vill föra fram forskningsbehov som inte passar in under de tidigare 

områdena kan du beskriva dem nedan. 
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Bakgrundsfrågor 

8. Vilka verksamhetsområden ansvarar du för som socialchef? 

9. Har du tagit hjälp av medarbetare för att svara på frågorna? 

Utvärdering av enkäten 

10. Vad tyckte du om enkäten? 

11. Har du några övriga kommentarer om enkäten? 


