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Konkurrensen stor om 
familjehemmen…
- Då det är för få familjer idag som är beredda att ställa upp som familjehem är 

konkurrensen stor om familjehemmen både mellan kommuner och mellan kommuner och 
de privata vård- och omsorgsgivarna 

- Rekryteringen av familjehem behöver intensifieras 

- Det finns ett stort behov av ett nationellt stöd för rekrytering av familjehem. Inte i form av 
en isolerad kampanj utan ett nationellt samlat arbete på flera olika plan med syftet att öka 
antalet familjehem över hela landet. 



Hitta familjerna………
- Idag rekryteras familjehem på olika vis genom tidningar, filmer och 

personliga kontakter

- Kommunerna behöver hitta dessa familjer på nya arenor, informera, utbilda 
och stödja

- En sida på FB kan informera och nå ut till ännu fler och leda till ett större 
urval av familjer



Facebook och andra sociala 
medier

- 71 procent använder Facebook. Det innebär drygt 5 miljoner svenska 
användare. Drygt hälften av alla internetanvändare är på Facebook varje dag

- Fler svenskar har en dator än en prenumeration på en dagstidning idag

- Facebook och andra social medier är numera mer populär än nyhetsmedier 
på nätet





En guide till hur en sida på Facebook 
kan användas till rekrytering
- Praktisk  stegvis illustration av att starta en sida på Facebook

- Att lägga upp en profil

- Administrera

- Hur fungerar en sida på FB

- Bra att tänka på innan ni sätter igång

- Att få gillare som följer informationsflödet - nå ut till fler



- Facebook är ett fantastiskt verktyg eftersom det finns så många användare 
idag!

- Försök komma igång, prova, utvärdera och försök hitta ett konsekvent sätt att 
kommunicera på!

- Guiden finns tillgänglig på vår hemsida www.skl.se

- Göteborg, Uppsala, Stockholm, Familjepoolen…….



Sociala medier i kommunerna

- Det är fritt fram för kommuner, landsting och regioner att twittra och använda 
andra sociala medier

- De flesta kommuner, landsting och regioner finns i sociala medier

- 237 kommuner har en Facebooksida, för sin övergripande verksamhet, år 
2016 

- Facebook är den vanligaste kanalen och att ”nyhetskanal” och 
”medborgardialog” är de främsta anledningarna till varför kommunerna vill 
använda sociala medier



Riktlinjer för närvaro i sociala 
medier
- Kommuner, landsting och regioner måste ta hänsyn till de särskilda krav som 

offentliga myndigheter har på att hantera information

- SKL har tagit fram ett förslag till checklista samt ett juridiskt PM för de som vill 
använda dessa verktyg i sin kommunikation

- Riktlinjer för närvaro i sociala medier
https://skl.se/tjanster/press/socialamedier/riktlinjerfornarvaroisocialamedier.24
16.html



- Information på hemsida, flyers m.m.

- Kontakt och snabb återkoppling

- Utredning-hembesök

- Grund -och vidareutbildning

- Handledning och rätt stöd till familjehem- enskilt och i grupp

- Grupptillhörighet viktigt

- Bra avslut och utvärdering



Andra berättar….
- Intervjuer, artiklar, inslag och filmer med människor som ställer upp för barn, har vuxit upp i 

familjehem eller andra som har med familjehemsvård att göra 

- Ambassadörer

- Key persons

- World café med familjehem, placerade och alla tillsammans.

- Socialtjänsten kan anordna träffar för familjehemmen där de kan ge varandra stöd i 
familjehemsuppdraget



Framgångsfaktorer
- Röda tråden

- Bra lättillgänglig information på hemsidan

- Tänk innovativ och våga bryta ny mark

- Ambassadörer och Key persons

- Handledning och rätt stöd för uppdraget skapar tillit. Kommuner som ger sina familjer handledning lyckas bäst i sin 
rekrytering

- Kommunal samverkan angående rekrytering, utbildning och

handledning av familjehem/jourhem


