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Bilaga 5: De tio forskningsfrågorna med flest 
antal röster inom varje grupp 

Företrädare för socialtjänsten 

Fråga 
nr 

Forskningsfråga Antal 
röster 

Procent 

3. Hur kan samhällets resurser samverka för att skapa
förutsättningar till förebyggande insatser?

94 25,3 

18. Vilka förutsättningar behövs och hur kan dessa skapas för
införandet av digitalisering/välfärds-teknik?

80 21,5 

35. Vilka är effekterna av öppenvårdsinsatser jämfört med placering? 76 20,4 
57. Vilka är de långsiktiga effekterna av placering av barn och vuxna? 73 16,9 
42. För vilka problem/ behov saknar socialtjänsten insatser? 70 18,8 

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

66 17,7 

33. Vilka metoder kan användas för uppföljning av insatser? 63 19,6 
16. Hur kan brukardelaktighet utvecklas inom socialtjänsten för att

förbättra situationen för brukare/klienten och socialtjänstens
arbetssätt?

61 16,4 

8. Vilka är framgångsfaktorer och hinder för effektiv och fungerande
samverkan?

60 16,1 

1. Vilka effekter får samverkan mellan olika huvudmän? 59 15,9 

Företrädare för brukare, anhöriga och brukarorganisationer 

Fråga 
nr 

Forskningsfråga Antal 
röster 

Procent 

16. Hur kan brukardelaktighet utvecklas inom socialtjänsten för att
förbättra situationen för brukare/klienten och socialtjänstens
arbetssätt?

27 30,3 

14. Leder brukardelaktighet till bättre behandlingsutfall för
brukaren/klienten?

22 24,7 

15. Vad är kännetecknande för bra metoder för brukarinflytande? 20 22,4 
21. Vilka effekter har befintliga och nya behandlingsmetoder/insatser

för att behandla klienters/brukares behov/problem?
20 22,4 

22. Vilka effekter har stöd till anhöriga? 18 20,2 
1. Vilka effekter får samverkan mellan olika huvudmän? 16 17,9 
8. Vilka är framgångsfaktorer och hinder för effektiv och fungerande

samverkan?
16 17,9 

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

15 16,9 
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24.     
   

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

12 13,5 

42.     
   

För vilka problem/ behov saknar socialtjänsten insatser? 12 13,4 

85.     
  

Vilka effekter har idéburen välfärd? 12 13,5 

Annat 

Annat omfattar bland annat omfattade personer som arbetade på forskning- och 

utvecklingsenheter (FoU), regioner, myndigheter, verksamheter så som olika boendestöd, 

inom LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och kvinnojourer men 

även skola, hälso- och sjukvård, forskare samt privata utförare av sociala insatser med 

flera.  

Fråga 
nr 

Forskningsfråga Antal 
röster  

Procent  

8.        
     

Vilka är framgångsfaktorer och hinder för effektiv och fungerande 
samverkan? 

31 25,2 

3.        
     

Hur kan samhällets resurser samverka för att skapa 
förutsättningar till förebyggande insatser? 

30 24,3 

9.         Hur kan arbetssätt för samverkan implementeras? 21 17,0 
21.      
             

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

20 16,2 

4.         Hur påverkar lagstiftning och sekretess möjligheter till 
samverkan? 

19 15,4 

14.      
   

Leder brukardelaktighet till bättre behandlingsutfall för 
brukaren/klienten? 

19 15,4 

16.       Hur kan brukardelaktighet utvecklas inom socialtjänsten för att 
förbättra situationen för brukare/klienten och socialtjänstens 
arbetssätt? 

19 15,4 

18.       Vilka förutsättningar behövs och hur kan dessa skapas för 
införandet av digitalisering/välfärds-teknik? 

19 15,4 

1.         Vilka effekter får samverkan mellan olika huvudmän? 18 14,6 
15.       Vad är kännetecknande för bra metoder för brukarinflytande? 18 14,6 

 


