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Rekrytera familjehem

Anna Svennblad



Rekrytering av familjehem

• Socialtjänstens ansvar

• Vilka barn placerar vi

• Vilka familjer letar vi efter

• Processen för rekrytering

• Allmänna kriterier

• Analys och bedömning



Socialtjänstens ansvar en 

utmaning

20xx-xx-xx

•Varje kommun ansvarar för att det finns 

tillgång till familjehem (6 kap. 2 § SoL)

•Socialtjänsten ska kartlägga och analysera 

behovet av familjehem på både kort och lång 

sikt (3 kap. 1 § SOSFS 2012:11)

•Säkerställa tillgången (3 kap. 1 § SOSFS 

2012:11)



Systematisk uppföljning

20xx-xx-xx

• Målgruppsanalys

• Vilka är 

uppdragstagarna

• Hur upplever 

uppdragstagarna sitt 

uppdrag

• Vilka uppdragstagare 

behövs



Processen för rekrytering

20xx-xx-xx
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Vad innebär steget rekrytering?

20xx-xx-xx

• Kommunikationsplan

• Nätverk

• Befintliga familjehem

• Kampanjer

• Urval

• Lämplighetsbedömning

• Bortval

• Referenser

• Hembesök

• Grundutbildning

Rekrytering



Utredning av familjehem

4 kap. SOSFS 2012:11

Familjehemsutredningen har två syften

 Hemmets allmänna förutsättningar för att 

erbjuda barn och unga vård som är trygg, 

säker, ändamålsenlig och präglad av 

kontinuitet.

 Bedöma om hemmet har förutsättningar att 

tillgodose barnets specifika behov.



Utredning av familjehem

4 kap. SOSFS 2012:11

Utredningen av hemmets lämplighet ska 

omfatta uppgifter om

 Familjens sammansättning

 Boende och närmiljö

 Familjehemsförälderns förutsättningar



Utredning av familjehem

4 kap. SOSFS 2012:11 

20xx-xx-xx

Ska omfatta

• Intervjuer

•Hembesök

•Registerutdrag

•Referenser



Allmänna kriterier?

20xx-xx-xx

• Inga barn under 3 år i 

familjen

• Avstånd/restid till hemorten

• Inte förekomma i register

• Inte vara sjukskriven

• Eget rum

• Stabil ekonomi

• Fast arbete



Normkritiskt förhållningssätt

20xx-xx-xx

•Vilka familjehem rekryterar vi

•Vad grundar sig våra urvalskriterier på

•Normkritik – vad är det?

•Varför ska vi vara normkritiska i 

familjehemsrekrytering

•Barns behov ska styra



Vad gör Socialstyrelsen nu för 

tiden?

•Reviderar handboken för placerade barn

•Reviderar handboken för EKB

•Gör en ny handbok om LVU

•Gör en ny handbok nationella adoptioner

•Uppdaterar och omarbetar SOSFS 2012:11

•Guider umgänge

•Familjehemsvinjetter

•Publicering våren 2020



Att planera en nationell 

informationskampanj 

Katrin Tonnes



Initiera och samordna en nationell 

informationssatsning för att underlätta 

kommunernas rekrytering av privatpersoner till 

uppdrag för att hjälpa barn och unga. 

Regeringsuppdraget



Kommunikationens ”måsten”

•… veta vad man vill mål

•… veta vem man vill nå målgrupp

•… veta vad man vill ha sagt budskap

•… veta hur man ska nå fram kanal

•… veta hur man gör i praktiken aktivitet

•… veta hur man lyckats utvärdering



… veta vad man vill mål

• Underlätta kommunernas rekrytering av privatpersoner till 

uppdrag för att hjälpa barn och unga



… veta vem man vill nå målgrupp

•Undersökning

•Workshop

•Studier/omvärldsbevakning



illustratör:

Caroline Roberts. Stockholm stad

• Yngre kvinnor

• Bor i hushåll med minst 3 personer

• Bor i villa/radhus



Volontärbarometern 2017

















… veta vad man vill ha sagt budskap

Ethos

Pathos

Logos

Förnuftet

Rationellt

Känslan

Emotionellt

Personlighet 

och 

karaktär



Rationellt (faktabaserat)

Presentation



Emotionellt (känsla)

Presentation



Budskap: ”Gör en insats för ett barn”

20xx-xx-xx

•Personporträtt. Citat från berättelserna på 

mininsats.se och kompletterar med bild och 

länk. (emotionell) 

•Filmer. Skapa känsla (emotionell) och bli 

berörd av verkliga berättelser. 

•”Visste du att”. Vi presenterar fakta 

(rationell) om de olika uppdragen som vi vet 

att privatpersoner ofta undrar över. 

•Statistik – antal placerade barn. (rationell) 

•



1

3

3

6

8

5

8

8

15

16

24

29

30

34

31

39

49

54

58

Inget av ovanstående

Annan (ange något annat medium/kanal) du använder under en…

Kvällstidning i pappersform

Vecko/månadstidningar/magasin på webben

Vecko/månadstidningar/magasin på webben /i mobilen

Bloggar

Vecko/månadstidningar/magasin i pappersform

Forum/diskussionsforum/grupper på Internet (t ex Flashback, Familjeliv)

Webbradio/podcast

Text-TV

Kvällstidning på webben

Webb-TV, Playfunktion (t.ex. SVT Play, Netflix, Viaplay)

Kvällstidning på webben/i mobilen

Morgontidning/dagstidning/lokaltidning på webben

Morgontidning/dagstidning/lokaltidning i pappersform

Morgontidning/dagstidning/lokaltidning på webben/i mobilen

Vanlig radio

Sociala medier, t ex Facebook, Twitter, Instagram

Vanlig TV, dvs tablålagd

2018 (2000)

2017 (2002)

2016 (2020)

… veta hur man ska nå fram kanal



Kommunikationsstrategiska 

vägval

20xx-xx-xx

•Vi prioriterar digitala kanaler

•Vi motverkar stereotypa föreställningar

•Vi använder oss av andras erfarenheter

•Vi värnar om integriteten för de personer 

som vi porträtterar



… veta hur man gör i praktiken

aktivitet



https://mininsats.se/






… veta hur man lyckats utvärdering

• Mäta!

• Reflektera

• Justera



Fortsatta insatser 2019 

•Fortsatt satsning i sociala medier

•Nationell bioreklam – vecka 44 och framåt

•Ny kommunal undersökning

•Sammanställa utvärdering från regionala 

konferenser - Norrlandsregionerna, Skåne 

och Linköping



Om kommunikation – möjligheter och 

fallgropar



Alla kommunicerar

20xx-xx-xx

•All kommunikation sker på mottagarens

villkor

•All kommunikation påverkar föreställningar

och kategorier som människor använder för 

att orientera sig i vardagen. 

•Kommunikation handlar om att nå fram- om 

att beröra, informera och kanske övertyga 

människor. Jämställd kommunikation når 

fram utan att återskapa traditionella 

föreställningar. 



Snabb kommunikation
Varför

Vem

Vad

Hur



Kände du till min insats innan idag?



Har du använt min insats material?  



Juridik och etik vid framställning av 

material för rekrytering

Malin Ockborn



Upplägg idag

1. Vad får vi säga? Vad ska jag titta efter 

vid framställning av rekryterings-

material? Vilken information är känslig?

2. Frågor att stämma av med sin 

kommunjurist och/eller chef 

3. Etiska dilemman?



Vad får vi säga? I text? I bild? 

I film?

•Skriftligt material – på nätet eller fysiskt 

material

•Stillbilder på personer

•Filmat material med personer i bild



Vilka lagar och regler styr detta?

OSL?

GDPR?



Lagar och regler

•OSL= Offentlighet- och sekretesslagen

•GDPR= Dataskyddsförordningen

(The General Data Protection Regulation)

- Regler för dig som tjänsteman – Vad får jag 

göra och hur bör jag förmedla information i 

min tjänstemannaroll el i vår roll som

kommun?

- Interna riktlinjer på min arbetsplats?



Frågor att ställa sig och sin chef 

och sin kommunjurist:

• Behandlar vi personuppgifter nu? Behöver 

jag ens tänka på GDPR?

• Har vi rättslig grund för att behandla dessa 

personuppgifter?

• Är detta en känslig uppgift enligt GDPR eller 

enligt sekretesslagstiftningen? 

• Etiskt för oss som kommun att förmedla 

detta oavsett känsligt el ej enl. lag?



Vad är en personuppgift?

En personuppgift är allt som kan kopplas 

till en levande människa. 

T.ex. namn, personnummer, adress, 

mejladress och foton eller filmer. 



Exempel - är detta en 

personuppgift?

Flicka från Ydre kommun visas i bild men 

bara bakifrån, inte ansiktet, man hör hennes 

röst och hon säger:

”Jag älskade att gå i skolan, fröken Gurkan 

var min räddning.” 



Kravet på rättslig grund enligt 

GDPR

Några rättsliga grunder:

• Allmänt intresse

• Samtycke

• Avtal med deltagarna



Vilka uppgifter är känsliga?

• Enligt GDPR? 

• Enligt socialtjänstsekretessen?

• Och om ok enl GDPR att behandla 

personuppgifterna, kan det ändå 

föreligga sekretess i ngn del som gör att 

vi inte får ha med detta i 

filmen/materialet?



Exemplet Elias i Godtrovalla

• Tank-Envar God

• Amanda Duktig



Fråga

• Vad är era spontana tankar? 

• Vilka frågor behöver man fundera 

kring? 

• Vilka frågor skulle du har ställt till din 

chef eller kommunjurist? 

• Några idéer kring hur de kan göra 

istället? 



Etik

Om ok enligt GDPR och sekretessregler…

Kan det då ändå vara oetiskt?

Fundera på:

• Sammanhanget?

• Vad förmedlar vi?

• Vilka är vi som avsändare?

• Normkritik?



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


