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Initiera och samordna en nationell 
informationssatsning för att underlätta 
kommunernas rekrytering av privatpersoner till 
uppdrag för att hjälpa barn och unga. 

Regeringsuppdraget









Mäta för att veta 



Sifo mätning

20xx-xx-xx

•2016 - aktuella kunskapsnivån mättes. 
•2017 - uppföljande mätning för att se effekten

av insatsen. 

•Målgrupp: Allmänheten 18-80 år

•Metod: Webbenkät samt ca 2000 intervjuer 



Resultat

20xx-xx-xx

•23 procent av befolkningen kan tänka sig att 
ta ett uppdrag
•Störst intresse hos kvinnor och unga
•Lite kunskap om uppdragen - kännedomen 

kommer mest från media. 
•Fler skulle kunna tänka sig att ta ett uppdrag 

- än vad det är som har god kännedom om 
insatserna. Gäller samtliga insatser förutom 
Familjehem. 



Viljan att ta ett uppdrag vs 
kännedomen om uppdrag

20xx-xx-xx
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Vad är viktigt för att ta sig an ett 
uppdrag? 

20xx-xx-xx

•Möjligheten att byta uppdrag (76%)
•Tidsåtgången i vardagen (69%) 
•Längden på uppdraget (65%) 
•Flexibiliteten i uppdraget (58%)



Kännedom om sociala insatser- Jämförelse  
Hur mycket känner du till om insatsen/uppdraget?
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Andel privatpersoner som i ganska hög eller 
i hög grad förstått vad uppdraget innebär 
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Andel privatpersoner som i ganska hög eller 
hög grad är lämpliga
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Ja Nej Osäker

Andel som känner till Min insats



Kände du till min insats innan idag?

Menti kod: 42 49 72
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Har du använt min insats material?  

Menti kod: 42 49 72



Fortsättningen

20xx-xx-xx



Övergripande mål 2018

• ökat kännedomen om kommunen som aktör 
för stöd till barn och unga

• ökat kunskapen om innehåll och krav för de 
olika uppdragen hos personer som funderar 
på att ta ett uppdrag

• hjälpt kommunerna att ta del av varandras 
erfarenheter och initiativ.



Fortsatta insatser 2018 & 2019 

•Utveckling av webbplatsen
•Nya filmer – filminspelning början av nov
•Fortsatt satsning i sociala medier
•Bioreklam
•Ny sifo undersökning
•Ny kommunal undersökning
•Flera regionala konferenser 



Rekryteringskonferenser 2019

20xx-xx-xx

•Fokusera på rekryteringsfasen
•Utgå från regionala förutsättningar och behov
•Stimulera och inspirera det lokala/regionala 

rekryteringsarbetet
•Arrangeras av regionen tillsammans med 

Socialstyrelsen
•Pågår dialog med norrlandsregionerna



Kontakta oss gärna!

Katrin Tonnes 
katrin.tonnes@socialstyrelsen.se

Anna Svennblad
anna.svennblad@socialstyrelsen.se

Malin Ockborn
malin.ockborn@socialstyrelsen.se



Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se


