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Workshop
Informationskampanj



Gemensam informationskampanj

 Det syns i statistiken när någon kommun gjort en kampanj!

 Gemensamt verktyg ger möjlighet att skapa ett kampanjmaterial 

som alla kan använda i sociala medier och annonsera i tidningar

 Hur kan vi få in fler intresseanmälningar?

 Hur kan få fler kommuner att ansluta?

 Hur kan lyfta uppdraget som familjehem i samhället?

 Vi vill nu få in era erfarenheter och idéer!

 Tänk brett, sociala medier, debattsidor, upprop



Workshop i 3 steg, 3 x 15 min

1. Skapa persona ”typfamilj”, 15 min

2. Vilka når vi inte idag? 15 min

3. Vad skulle ni göra med obegränsade resurser för rekrytering? 15 min

Grupper om 4 st i varje grupp.



1. Fantisera ihop en typisk person 
baserat på era erfarenheter

 Välj den typiska intresseanmälaren enligt er erfarenhet, 

som får representera den vanligaste typ av person som 

anmäler intresse

 Hitta på ett namn, ett ansikte och en bakgrundshistoria 

för att de ska bli lättare att minnas och relatera till. 

 Namn, ålder, familjesituation, yrke, bostadsförhållande, 

husdjur, anledning till att de vill ha uppdraget

 Lägg till många detaljer och fantisera och spekulera.



2. Vilka typer av familjer behöver ni 
fler av men som ni inte når idag?

 Vilka typer av familj har ni behov av men som det brukar finnas få eller inga 

av?

 Vilka hinder finns för dem? Vad hindrar dem från att anmäla intresse idag?

 Vilken ålder, familjesituation, yrke, bostadsförhållande, husdjur mm

 Vad tror ni är det bästa lockbetet?

 Vilka hinder/rädslor finns?



3. Vad skulle ni göra med obegränsade 
resurser för rekrytering?

 Om tid och pengar inte var ett problem vad skulle ni då 

göra för att öka antalet intresseanmälningar?

 Hur behöver uppdraget lyftas i samhället? 

 Ta ut svängarna, var djärva!



Svensk nationell e-tjänst (100+ kommuner)



Person/Familj Socialsekreterare

Data controller
GDPR SÄKERT

GDPR säkrad svensk molntjänst

Ett säkert moln

Data subject





familjehem@
vasteras.se

Privat Person
Data subject

2

Social sekreterare
Anna@vasteras.se

Västerås Kommun

GDPR Cert – Privacy by Design & Life cycle protection (Art 25)
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Länsstyrelsen
Försäkringskassa

(ersätter faxen) Funktionsbrevlåda:

Social sekreterare
Karin@vasteras.se

Social sekreterare
Sven@vasteras.se

Social sekreterare
Sara@vasteras.se

1

4

1. Utvald kommun erhåller ansökan
2. Någon väljer att hanterar ansökan
3. Man tar kontakt med familjen
4. Skickar färdig blankett till Polis, FK, Länsstyrelsen

Funktionsbrevlåda:
familjehemsverige@skl.se

SKL – APP ÄGARE
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Säker svensk 
molntjänst
GDPR Cert



familjehem@
vasteras.se

Privat Person
Data subject

Västerås Kommun
STATISTIK 

GDPR Cert – Privacy by Design & Life cycle protection (Art 25)

Funktionsbrevlåda:
familjehemsverige@skl.se

SKL – APP ÄGARE
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Säker svensk 
molntjänst
GDPR Cert

FAMILJEHEMSVERIGE.SE

1 ggr/mån

”Statistiken är idag ett viktigt 
redskap för socialtjänstens 

planering”



Rekrytering, utredning och 
matchning av familjehem

Ett planeringsprojekt finansierat av 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Judith Lind, Institutionen för Tema, Tema Barn



Samverkanspartners

judith.lind@liu.se

 Familjehem Sverige, SKL

 Linköpings kommun

Ni?



Utmaningen: bristen på lämpliga 
familjehem

judith.lind@liu.se



Frågorna

judith.lind@liu.se

 Hur ser familjehemsuppdraget ut? Vad för slags hem 
sökes?

 Hur ser allmänheten på uppdraget? Varför söker inte fler?

 Hur stor andel av de sökande drar tillbaka sin ansökan/ 
fullföljer inte utredningen? Av vilka skäl?

 Hur stor andel av de sökande bedöms vara olämpliga? Av 
vilka skäl?

 Hur samverkar kommuner för att möta bristen på 
familjehem?



Frågorna

judith.lind@liu.se

 Hur ser familjehemsuppdraget ut? Vad för slags hem 
sökes?

 Hur ser allmänheten på uppdraget? Varför söker inte fler?

 Hur stor andel av de sökande drar tillbaka sin anmälan/ 
fullföljer inte utredningen? Av vilka skäl?

 Hur stor andel av de sökande bedöms vara olämpliga? Av 
vilka skäl?

 Hur samverkar kommuner för att möta bristen på 
familjehem?



Planeringsprojektet

 Syftar till att 

 utarbeta en metod för hur en uppföljning av rekryterings- och utredningsprocessen 
kan göras.

 hitta fler samverkanspartners

 viss ersättning för nedsättning i tjänsten utgår

judith.lind@liu.se



Vår idé

judith.lind@liu.se

 En utredningslog där information om 
rekryterings- och utredningsprocessen 
noteras anonymt för varje 
familjehemsutredning.

 En prototyp



Tre önskemål

judith.lind@liu.se

 Testa utredningsloggen här och nu

 utgå från den senast avslutade familjehemsutredningen

 inkludera ingen identifierande information

 ingen datainsamling

Kommentera

 Upplägget med utredningslog

 Vad krävs för att det ska fungera?

 Finns det alternativ? Samlas denna information redan in på annat sätt i er kommun?

 Frågorna i utredningsloggen

Är du intresserad av att delta?



Workshop
”Istället för poängsystem”



Bakgrund poängsystem

 2015: Många som anmälde intresse var inte lämpliga 

som familjehem av olika anledningar så vi behövde ett 

snabbt sätt att markera om den intresserade svarat 

avvikande

 Vi sorterade ut ”avgörande frågor” i två nivåer, 

röda och gula.

 Målet var att verksamheten inte skulle ägna 

onödig tid åt de som inte uppfyllde kraven.

 Vi har fått feedback att poängen är missvisande och 

behovet av snabb sortering inte finns på samma sätt.



”Istället för poängsystem”

Om vi ska lyfta fram riskfaktorer och positiva faktorer på 

förstasidan för en snabbare sortering och prioritering:

 Vilken information underlätta för er? Vad vill ni se först? 

Vad skulle ni vilja hitta lättare?

 Vad innebär det ”att inte uppfylla kraven”? 

Vilka frågor är viktigast ur riskperspektiv?

 Tänk er att PDFen har en förstasida med en summering, 

eller om vissa frågor är markerade? 



Workshop i 3 steg, 3 x 15 min

1. Vilka frågor letar ni efter först, hur bedömer ni om familjen 

är lämplig för utredning?  15 min

2. Vilka frågor är mest allvarliga, och finns det svar som gör 

att en intresserad inte är lämplig? 15 min

3. Om ni gjorde PDFen som en förstasida med summering, 

vad skulle ni vilja summera? 15 min



1. Vilka uppgifter vill ni veta först? 
Vad är mest nytta för verksamheten?

 Hur bearbetar ni inkomna intresseanmälningar? 

 Vad tittar ni på först?

 Vad avgör om de går vidare till att bli ett familjehem?

 Använd kortlek med samtliga frågor

sortera kort i olika högar, viktigt, mindre viktigt, mittemellan 

 Tejpa upp frågorna ni väljer ut som viktigast



2. Vilka frågesvar gör att en 
intresserad inte är lämplig? 

 Går det att svara på ett sätt så att det är uppenbart att man inte är lämplig?

 Om ja, vilka svar och på vilka frågor är direkt avgörande?

 Använd kortlek med frågor, sortera kort i olika högar:

Avgörande frågor, medel avgörande, ej avgörande

 Tejpa upp frågorna ni väljer ut som viktigast



3. Om ni placerade det viktigaste 
som en förstasida, vad skulle ni 
vilja summera? 

 Vilka svar vill ni lyfta fram?

 Vad skulle vara mest nytta för er verksamhet?

 Kan matchning komma in på ett tidigt stadium?


