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Bilaga 6: De 32 forskningsfrågorna med flest 
antal röster  

 

De tio forskningsfrågor som fått flest röster i enkäten för prioritering inom varje grupp 

(företrädare för socialtjänsten, brukare och brukarorganisationer samt ”annat”) 

sammanställdes. Utöver de högst rankade per grupp lades även forskningsfrågor som 

totalt fått 45 eller fler röster till listan över de högst rankade forskningsfrågorna. Listan 

gick vidare i processen för prioritering vid en workshop för att sammanställas till den 

slutliga listan över prioriterade forskningsfrågor.  

Fråga nr Forskningsfråga Ursprung 
21.           
        

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

Topp 10 bland S, B, A 

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

Topp 10 bland S, B, A 

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

Topp 10 bland S, B, A 

1.         Vilka effekter får samverkan mellan olika huvudmän? Topp 10 bland S, B, A 
3.             Hur kan samhällets resurser samverka för att skapa 

förutsättningar till förebyggande insatser? 
Topp 10 bland S, A 

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

Topp 10 bland S, A 

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

Topp 10 bland B, A 

15.       Vad är kännetecknande för bra metoder för 
brukarinflytande? 

Topp 10 bland B, A 

42.        För vilka problem/ behov saknar socialtjänsten insatser? Topp 10 bland S, B 
35.       Vilka är effekterna av öppenvårdsinsatser jämfört med 

placering? 
Topp 10 bland S 

57.      Vilka är de långsiktiga effekterna av placering av barn och 
vuxna? 

Topp 10 bland S 

33.     Vilka metoder kan användas för uppföljning av insatser? Topp 10 bland S 
9.         Hur kan arbetssätt för samverkan implementeras? Topp 10 bland A 
4.         Hur påverkar lagstiftning och sekretess möjligheter till 

samverkan? 
Topp 10 bland A 

22.      Vilka effekter har stöd till anhöriga? Topp 10 bland B 
17.        Hur kan anhörigas delaktighet utvecklas inom 

socialtjänsten för att förbättra situationen för 
brukare/klienten och socialtjänstens arbetssätt?   

Topp 10 bland B 
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24.        Hur kan man anpassa olika typer av 
arbetsträning/arbetsmarknadsinsatser för olika 
målgrupper? 

Topp 10 bland B 

85.       Vilka effekter har idéburen välfärd? Topp 10 bland B 
19. Vilka är effekterna samt upplevelser gällande digitalisering 

inom socialtjänsten?  
45+ 

20. Hur påverkas rättssäkerheten av digitalisering i 
handläggningen? 

45+ 

29. Vilka verkningsfulla behandlingskomponenter återfinns i 
olika behandlingsmetoder? 

45+ 

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

45+ 

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

45+ 

58. Hur bör familjehem se ut för att placerade barn ska få sina 
behov tillfredsställda? 

45+ 

60. Vad består effektiv HVB-vård av? 45+ 
62. Varför blir barn och unga i familjehem eller på institution 

omplacerade?  
45+ 

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

45+ 

69. Hur kan ett socialt perspektiv beaktas i 
samhällsplaneringen? 

45+ 

91. Vilka effekter samt upplevelser finns för olika typer av 
styrning och ledarskap inom socialtjänsten?  

45+ 

104. Hur kan socialtjänsten arbeta med implementering, 
utmönstring och införande av forskning? 

45+ 

110. Hur tillförlitliga är standardiserade bedömningsmetoder 
när det gäller att bedöma klienters/brukares och/eller 
närståendes behov? 

45+ 

133. Vilka effekter har tidiga insatser (universella)? 45+ 
 

A=annat, B=brukare och brukarorganisationer, S=företrädare för socialtjänsten, 45+=de 

forskningsfrågor som fått totalt 45 röster eller fler oavsett även om de inte ingick i någon 

av gruppernas topp 10.  

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 


