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Förord
Idén till denna studie föddes i samband med att vi, författarna, stod utanför
stadsbiblioteket i Linköping 2013 och delade ut broschyrer om frivilligt socialt
arbete till allmänheten. Då väcktes våra tankar om att fördjupa oss i ämnet
familjehemsrekrytering och ta del av den kunskap som finns i ämnet.
Vi vill tacka Socialförvaltningen i Linköpings kommun för möjligheten att
genomföra denna studie. Vi vill också tacka Mats Eriksson, Margareta
Bredmar och Helena Klöver på FoU Centrum.
Inte minst vill vi tacka våra fruar för deras tålamod och förståelse under projektets
gång. Projektarbetet har tagit mycket tid och energi men det har också varit
oerhört roligt.

Magnus Långström och Jussi Eklöf
Linköping den 1 maj 2016
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1 Inledning
Rekryteringen av familjehem är en angelägen fråga i Linköpings kommun. Flera
av de kommuner vi besökt under projektets gång upplever detsamma. Frågan är
angelägen främst för att som kommun kunna tillhandahålla den kvalitet vi önskar
i vår verksamhet, men även ur ett ekonomiskt perspektiv. Familjehemsvård
bedrivs även av privata organisationer och företag, vilket medför en konkurrens
om familjehemmen och en kraftigt ökad kostnad för kommunerna när dessa
organisationer anlitas.
Kostnaden för familjehemsplaceringar via privata organisationer varierar men
kostar genomsnittligen cirka 2100 kr/dygn. En familjehemsplacering i kommunal
regi kostar cirka 550 kr/dygn. Dessa siffror är tagna från en skrivelse av Linköping
kommuns socialnämnd, daterad 2014-03-11. Merkostnaden för en
familjehemsplacering via en privat organisation är således cirka 566,000 kronor
per år. I jämförelse kostar en heltidsanställd socialsekreterare cirka 600,000
kronor per år, exklusive kostnader för lokal, utbildningar och så vidare. Det finns
således starka ekonomiska incitament att ägna familjehemsrekryteringen
uppmärksamhet.
Vår uppfattning är att det saknas nationella riktlinjer för hur familjehemsrekrytering skall bedrivas. Vi tror att det beror på kommunernas skiftande
förutsättningar. Att på grund av att förutsättningarna ser så olika ut i olika
kommuner, råder uppfattningen att kommunerna själva vet bäst hur rekrytering
ska bedrivas just i den egna kommunen. Mindre kommuner har kanske heller inte
samma möjligheter att lägga resurser på rekrytering som större kommuner. Vår
upplevelse är också att utredningsprocessen och lämplighetsbedömningar ligger i
fokus när man talar om familjehemsvård, snarare än själva rekryteringsprocessen.
Vi tror också att det har skett stora förändringar i samhället de senaste
decennierna. Familjehemsvård premieras idag före vård på institution (SOU
2014:3). Arbetsmarknaden har också förändrats de senaste decennierna avseende
exempelvis i vilken utsträckning kvinnor förvärvsarbetar (Höjer 2001) vilket
skulle kunna påverka allmänhetens intresse för familjehemsuppdrag.
Vi upplever att många kommuner i dag har brist på familjehem. Kanske kan den
bristen uppvägas av bättre rekryteringsmetoder? Det finns idag en kunskapslucka
kring ämnet familjehemsrekrytering. En kunskapslucka som denna studie syftar
till att täppa igen.
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1.1 Bakgrund
Vi som arbetat med detta projekt heter Magnus Långström och Jussi Eklöf.
Projektet har pågått under två års tid och vi har ägnat 50 % respektive 20 %
arbets-tid till detta. FoU Centrum har beviljat cirka 150 000 kronor per år till
detta projekt. FoU står för ”Forskning och utveckling” och är ett
länsövergripande samarbete mellan universitet och kommuner. Projektets
uppdelning är enligt följande:

Litteraturgenomgång
Vad framkommer i
forskning?

Praktiskt
rekryteringsarbete,
utvecklandet av en
rekryteringsmodell

Intervjuer och
studiebesök

Utvärdering och analys
av slutresultat

Figur 1. Projektets olika faser.
Vi arbetar som familjehemssekreterare på Individ- och familjeomsorgen (IFO)
respektive resurssamordnare på Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta
(ÄoF) på Socialförvaltningen i Linköpings kommun. I vårt arbete kommer vi i
kontakt med familjehem, jourhem, kontakt-/stödfamiljer samt kontaktpersoner.
Ett familjehem är en familj som tar emot ett barn i sin hemmiljö, då barnet av
olika anledningar inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar. Familjehem
kallades tidigare fosterhem. Kontaktfamiljer tar emot barn i sitt hem under ett
begränsat antal dygn per månad. Stödfamiljer fyller en liknande funktion som
kontaktfamiljer, dock ryms de under olika lagstiftningar, LSS (Lagen om stöd och
service åt vissa funktionshindrade) respektive SoL (Socialtjänstlagen).
Kontaktpersonsuppdrag innebär att fungera som medmänniska och socialt stöd
till en person som antingen är socialt isolerad eller som av andra anledningar
behöver socialt stöd. Som kontaktperson träffar man vanligen den enskilde en
gång i veckan.
Magnus tjänst som familjehemssekreterare ingår i resursgruppen som ryms under
individ- och familjeomsorgen. Resursgruppen arbetar i huvudsak med att
rekrytera, utreda, utbilda och handleda familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och
kontaktpersoner. I resursgruppen arbetar i skrivande stund åtta familjehemssekreterare, två familjehemskonsulenter och en gruppchef. Familjehemskonsulenternas huvudsakliga arbetsuppgift är handledning och stöd till familjehemmen, även utanför kontorstid.
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Jussis tjänst som resurssamordnare ryms under Avdelningen för äldre och
funktionsnedsatta och innefattar huvudsakligen rekrytering, utredning och
handledning av kontaktpersoner och stödfamiljer.
Utöver våra vardagliga arbetsuppgifter ingår vi även i rekryteringsgruppen, en
grupp bestående av sex personer som träffas cirka två timmar i månaden för att
diskutera och samordna rekryteringsaktiviteter. Under dessa timmar fördelas
arbetsuppgifter till medlemmarna i gruppen som sedan utför dessa när möjlighet
finns. Rekryteringsgruppen arbetar med att rekrytera familjehem, jourhem,
kontakt-/stödfamiljer och kontaktpersoner. Det var utifrån detta arbete som idén
till projektet föddes. Rekryteringsgruppen utför olika rekryteringsaktiviteter,
några exempel på sådana som använts under 2013 redovisas nedan:
•
•
•
•
•
•

Informationsutdelning på IKEA.
Informationsutdelning på olika typer av marknader/sammankomster.
Informationsutdelning i köpcentras m.m.
Annonser och informationsmaterial på kommunens egen hemsida.
Annonsering på FACO (Familjevårdens centralorganisation).
Öppet hus för allmänheten där vi informerar om bland annat
familjehemsuppdrag.
• Nyhetsartiklar
om
familjehemsvården/bristen
på
familjehem/kontaktpersoner m.m.
• Informationsblad som lämnas i brevlådor.
• Affischering på anslagstavlor.

Brist på familjehem är något som många kommuner har problem med, vilket
medför förluster så väl kvalitetsmässigt som ekonomiskt. Kvalitetsmässigt
medför bristen på familjehem långa väntetider för barn som väntar på ett hem. Det
medför även att matchningen mellan barn och familjehem inte alltid blir optimal,
helt enkelt därför att alternativen är för få. Ekonomiskt medför bristen på
familjehem ökade kostnader för kommunen i de fall som man tvingas anlita
privata familjehemsorganisationer.
Privata familjehemsorganisationer rekryterar och utreder egna familjehem och
säljer platser till kommunen. Detta medför i sin tur en kraftigt ökad kostnad för
kommunen. Den ökade kostnaden exemplifieras som tidigare nämnts i en
skrivelse av Linköping kommuns socialnämnd, daterad 2014-03-11.
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Anledningen till att vi valt att genomföra detta projekt är att familjehemsrekrytering i skrivande stund bedrivs utan några nationella riktlinjer från
exempelvis Socialstyrelsen. Det kan tyckas något förvånande då ett lyckat
rekryteringsarbete kan medföra stora ekonomiska fördelar för kommunerna, och
då detta tycks vara ett problem som de flesta kommuner brottas med. Projektet
syftar därför till att ge en översikt av den kunskap som finns gällande ämnet
familjehemsrekrytering, och vår förhoppning är att den ska kunna ge vägledning
till de som ägnar sig åt detta. Hur kommuner runt om i landet bedriver sin
familjehemsrekrytering tycks variera kraftigt. Vissa kommuner har gått samman
och bedriver rekryteringsarbete regionalt. Andra kommuner har centraliserat
familjehemsrekryteringen och lagt den som en egen enhet med anställd
kommunikatör.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med projektet är således att samla den teoretiska grund som finns gällande
familjehemsrekrytering, samt erfarenheter från yrkesverksamma om
familjehemsrekrytering. Detta för att sedan, med denna kunskap som utgångspunkt, utveckla en rekryteringsmodell och en metod som kan ligga till grund för
hur man kan arbeta praktiskt med familjehemsrekrytering.
De frågeställningar vi önskar besvara i projektet är:
• Hur bedrivs rekryteringsarbete som inriktar sig på familjehem,
nationellt och internationellt?
• Har förutsättningarna för rekrytering av familjehem förändrats över tid?
I så fall hur?
• Hur kan vi utforma vårt rekryteringsarbete för att göra det mer effektivt?
• Hur bör vi arbeta för att behålla och vårda de resurser (uppdragstagare)
vi har?
• Hur bör familjehemsrekrytering bedrivas för att få bästa resultat?
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2 Litteraturgenomgång
Denna del av rapporten kommer att redogöra för de artiklar och studier som vi
valt att lyfta fram utifrån den forskningsgenomgång vi gjort. Vi kommer att
försöka besvara frågeställningarna utifrån de den forskning vi funnit.
Under projektets gång har vi haft kontakt med många kommuner runt om i
Sverige. Alla kommuner vi talat med upplever samma problematik, de har inte
tillräckligt många familjehem för att kunna bedriva sin verksamhet på det sätt de
önskar. Detta tycks således vara ett utbrett problem, vilket även bekräftas i
litteraturgenomgången vi har gjort. Colton et al (2008) fastslår att bristen på
familjehem är ett globalt problem (2008:866). I Sverige har problematiken med
att kommunerna inte lyckas rekrytera tillräckligt många familjehem
uppmärksammats vid ett flertal tillfällen. Några exempel på detta, tagna från
2000-talet, redovisas nedan.
Riksdagens revisorer (2002) skrev år 2002 ett förslag till riksdagen där man bland
annat fastslog att "En vanlig uppfattning bland dem som jobbar med rekrytering
av familjehem är att familjehemsvården är en främmande och okänd verksamhet
för den stora allmänheten och att detta försvårar rekryteringsarbetet.
Familjehemsvården anses få lite utrymme i medierna och när vården
uppmärksammas så är det oftast i negativa termer" (Förslag till Riksdagen
2002:25–26).
Enligt revisorernas mening finns det skäl för att staten engagerar sig i nyrekryteringen av familjehem. Detta eftersom landets kommuner inte lyckas
rekrytera tillräckligt många nya familjehem. Bristen på familjehem leder till en
rad negativa effekter: barn får bo kvar hemma alltför länge, barn och unga
placeras på institution i stället för i familjehem, barn placeras alltför långt bort
från sina föräldrar och så vidare.
Därför föreslog riksdagens revisorer att regeringen tar initiativ till en satsning som
underlättar kommunernas arbete med att rekrytera fler familjehem. En sådan
satsning bör syfta till att öka kunskapen om vad det innebär att vara familjehem,
generellt sett bland befolkningen. Vidare betonar de vikten av att ett regionalt
samarbete rörande rekrytering av familjehem kommer till stånd mellan landets
kommuner (Riksdagens revisorer 2002:25–26 och 56).
I SOU 2005:81, Källan till en chans - Nationell handlingsplan för den sociala
barn- och ungdomsvården, fastslås det att: "För att flickor och pojkar som
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behöver det skall kunna placeras i familjehem måste rekrytering av familjehem
stimuleras" (...) "Vi föreslår därför att Socialstyrelsen ges i uppdrag att,
tillsammans med kommunerna, vart annat år under en tioårsperiod ta initiativ
som underlättar rekryteringen av familjehem, att medel anslås för bidrag till
uppbyggnad av kommunal samverkan kring rekrytering, utbildning och
handledning av familjehem (SOU:81 2005:29).
I Länsstyrelsernas granskning av den sociala barn- och ungdomsvården, gjord
under 2006-2007, fastslås det att det krävs en bättre framförhållning och en mer
offensiv rekrytering av familjehem från kommunerna, detta för att de ska klara av
att leva upp till lagens bestämmelser. Som exempel nämns att barn blir kvar i
jourhem alltför länge, tiden i jourhem får sedan 2008 inte överstiga två månader,
om det inte finns särskilda skäl för detta. Några exempel på hur kommuner har
agerat efter tillsynen ges, exempelvis har man i Stockholms län har kommuner
inlett samarbete för att ge stöd och utbildning till familjehem. Vissa kommuner
har satsat både på personalförstärkningar och löneförhöjningar för att kunna
rekrytera och behålla personal.(Länsstyrelsen 2008:49,55).
I SOU 2014:3, "Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och
unga" bedömer utredningen att det krävs såväl en förstärkning av det
lokala/regionala arbetet för att rekrytera, stödja, utbilda och handleda familjehemmen som en förstärkning av det statliga engagemanget. Utredningen bedömer
fortsättningsvis att det med hänsyn till, att de barn och unga som numera placeras
i familjehem ofta är i behov av särskilt stöd, är det av stor vikt att socialnämnden
tillgodoser behovet av resurser i den egna organisationen för rekrytering, stöd och
handledning.
Andelen unga i behov av särskilt stöd som placeras i familjehem istället för HVB
(hem för vård och boende) har ökat utifrån en strävan att undvika institutionsvård.
Det har framförts till utredningen att denna förskjutning generellt sett inte har
följts av någon resursförstärkning i den egna organisationen för rekrytering, stöd
och handledning till familjehem. Utredningen (SOU 2014:3) bedömer att den
delvis nya målgruppen för familjehemsvården inte enbart förutsätter väl
kvalificerade familjehem och jourhem utan även en väl fungerande verksamhet
inom socialtjänsten för rekrytering, utbildning och stöd till hemmen. Regionalt
samarbete är en vidare förutsättning för att kunna samordna insatserna inom detta
område.
Utredningen föreslår att en nationell aktör får i uppdrag att initiera, ta fram
6

material, och samordna informationsinsatser riktade till allmänheten rörande
behovet av familjehem och vad familjehemsuppdraget innebär. Insatserna ska
genomföras under två år i samarbete med de regionala utvecklingsledarna. I
redovisningen av de regionala utvecklingsledarnas arbete år 2012 finns många
exempel på länsövergripande samarbete kring bland annat rekrytering och
utbildning (SOU 2014:3 s.225–227).
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) lanserade internetsajten Familjehem
Sverige (www.familjehemsverige.se) under våren 2016 som ett sätt att öka tillgången till familjehem för landets kommuner. Sajten innehåller både information
om vad ett familjehemsuppdrag innebär, självtest samt möjlighet för intressenter
att lämna intresseanmälan.
Sedan lång tid tillbaka finns det en uttalad målsättning hos lagstiftaren att
placering i familjehem är att föredra framför placering på institution. I dag finns
en brist på familjehem vilket är oroande ur ett framtidsperspektiv. För att kunna
upprätthålla en hög kvalitet och kunna matcha rätt familj till ett enskilt barn krävs
att det finns ett antal familjer att välja mellan. I en bristsituation finns alltid en risk
att socialtjänsten tvingas göra avkall på kraven. Likaså att barns och föräldrars
önskemål inte kan tillgodoses. Att satsa på information och rekryteringsinsatser
är därför ytterst en fråga om säkerhet för de barn som behöver placeras utanför
det egna hemmet (SOU 2014:3 s.225–227).

2.1 Metod för litteraturgenomgång
Den första delen av vårt projekt har bestått av två delar, en litteraturgenomgång i
ämnet, samt intervjuer med yrkesverksamma. Syftet med denna uppdelning är att
kunna se likheter och skillnader mellan teorin och vad som används i praktiken.
En stor vinst med att intervjua yrkesverksamma som komplement till forskningen,
är aktuell information om hur rekryteringsarbetet bedrivs, och vad som anses
fungera, i dagsläget.
Mängden forskning gällande familjehemsrekrytering är inte särskilt stor,
mängden forskning som är producerad exempelvis efter sociala mediers inträde
är ännu mindre. Därför är de yrkesverksammas berättelser ett värdefullt
komplement till forskningen. Majoriteten av de artiklar vi tagit del av har varit
internationell forskning, framför allt från England och Skottland.
Litteraturgenomgången har gjorts genom litteratursökning i databasen Unisearch,
som används vid Linköpings universitet. I litteratursökningen har vi använt
sökorden ”foster care”, ”recruitment”, ”foster parents”, ”familjehem” och
7

”rekrytering” i olika kombinationer. Den litteratur vi fann har i sin tur lett vidare
till annan litteratur via referenslistorna. Vi har valt att, i så stor utsträckning som
möjligt, begränsa oss till forskning som är producerad under 2000-talet.
Av de träffar vi fått på ovanstående sökord har vi valt att välja ut artiklar som
handlar om just familjehemsrekrytering. Vi har även inkluderat artiklar som
beskriver gemensamma nämnare för familjehemsföräldrar, och således tillhandahåller information som kan underlätta målgruppsbeskrivningen i rekryteringsarbetet. Vi har således uteslutit artiklar som mer kretsar kring själva
familjehemsvården, det vill säga hur barn uppfattar sin tid i familjehem, hur man
på bästa sätt kan utreda familjehem och liknande frågor. Den svenska forskning
som finns behandlar inte familjehemsrekryteringen som ett eget ämne, vi har
därför fått sålla i de studier vi tagit del av. Detta innebär att majoriteten av de
studier som publicerats inom ämnet familjehemsvård inte har varit intressanta för
oss.
Sammanlagt under litteraturgenomgången har vi tagit del av närmare 100 studier
och artiklar både digitalt och i tryckt form. Vissa har vi valt att bortse ifrån och
andra har vi studerat mer djupgående.
I denna projektrapport har vi valt att endast använda familjehem som begrepp.
Detta trots att andra benämningar förekommer i litteraturen. Dock använder vi det
ursprungliga begreppet när en text citeras. Detta för att undvika begreppsförvirring och för att förenkla för läsaren.

2.2 Hur bedrivs familjehemsrekrytering, nationellt och
internationellt?
Nationellt
Vår uppfattning är att mängden forskning gällande vilka rekryteringsstrategier
som är effektiva för att hitta familjehem är knapp, såväl nationellt som
internationellt.
Madge (1994) skriver att den långa traditionen av familjehemsvård i Sverige kan
underlätta rekrytering som kan göras via mun-till-mun-metoden, antingen av
socialsekreteraren eller av befintliga familjehem. Samtidigt fastslår Madge att det
i Sverige saknas en systematisk eller forskningsbaserad kunskap om rekryteringen
av familjehem (Madge 1994:63).
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Trots att detta skrevs för 20 år sedan, så saknas fortfarande en systematisk eller
forskningsbaserad kunskap om rekryteringen av familjehem. Den långa
traditionen av familjehemsvård bekräftas av även Höjer (2001), som understryker
att den första svenska fosterbarnsstadgan är från 1785, och redan då uttrycktes en
uppfattning om att det var mer fördelaktigt (främst ekonomiskt) att placera barn i
fosterhem än på "barnhusinrättningar" (Höjer 2001:5).
Internationellt
Triseliotis et al (2000) fann i sin studie, att den bild av kommunen som majoriteten
av de 32 tillfrågade kommunerna i Skottland försökte förmedla i sina
rekryteringskampanjer innehöll:
• Att kommunen välkomnar intresse från alla grupper, oavsett arbete, civilstånd, typ av boende och så vidare.
• Att förmedla en realistisk bild av uppdraget och de krav och påfrestningar
det kan medföra.
• Att ett familjehemsuppdrag innebär ett samarbete med bland andra socialtjänsten, och att det finns tillgång till stöd både för de familjehemsplacerade
barnen och för familjehemmen.
• Att behovet fanns lokalt, detta betonades dock tydligast av mindre
kommuner. (Triseliotis 2000:57-59)
I sina rekryteringskampanjer nämnde kommunerna ytterst sällan något om pengar
eller ersättningar, något som kan medföra att pengar uppfattas som ett tabuämne
i familjehemssammanhang. Det var även tydligt att den absoluta majoriteten av
kommunerna misslyckades med att rikta sin rekrytering mot de målgrupper som
familjehem oftast utgörs av. Bland de tillfrågade kommunerna fanns det få som
var entusiastiska över rekryteringsarbetet, de som var det, var dock övertygade
om värdet på kampanjerna utifrån de resultat de hade haft. Bland de kommuner
(vilka kommunerna är specificeras inte i rapporten) som haft framgång med sina
rekryteringskampanjer fanns följande likheter:
• En god kunskap om deras rekryteringsområde och om kommunens behov
gällande familjehem.
• Ett nära samarbete med erfarna familjehem.
• Ett väl organiserat system för att besvara frågor och hantera intresseanmälningar.
• Användandet av lokalmedia.
• Kontinuitet och långsiktighet i rekryteringsarbetet. (Triseliotis 2000:57-59)
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Cirka 40 % av kommunerna i Triseliotis et al (2000) studie uppgav att de använde
sig av erfarna familjehem i rekryteringsarbetet. De familjehem som var
inblandade i sådan verksamhet tyckte dock att deras inblandning var för liten. De
vidhöll att ytterligare inblandning av familjehem i rekryteringsarbetet skulle
kunna bidra till att överbrygga, det enligt dem uppenbara, trovärdighetsglappet
mellan socialtjänsten och allmänheten. Dessutom skulle det, enligt dem, möjliggöra att man på ett bättre sätt skulle kunna adressera de missförstånd och stereotyper som finns gällande familjehemsvården (Triseliotis et al, 2000:65)
Vanliga missförstånd eller stereotyper som vi stött på i mötet med intressenter är
att man måste ha särskild erfarenhet för att bli familjehem, att en person i
relationen måste vara hemma eller att man måste bo i hus för att bli familjehem.
Flera intressenter vi träffat har också trott att man måste leva i en parrelation, det
vill säga att man inte skulle kunna bli familjehem om man är ensamstående.
Berrick et al (2011) betonar att även om mängden forskning gällande
familjehemsrekrytering är knapp så indikerar den att befintliga familjehem är
viktiga i rekryteringsarbetet då de sprider ordet om hur det är att vara familjehem.
Familjehemsvården saknar i mångt och mycket ett positivt varumärke. Den
allmänna uppfattningen av familjehemsvård präglas sannolikt av negativa
incidenter som har fått mediautrymme (Berrick et al, 2011:273–274). Vikten av
rekrytering via mun-till-mun-metoden bekräftas även av Sellick & Howell (2004),
som även betonar vikten av lokala rekryteringsstrategier och användandet av
lokalmedia.
Generellt sett så var de mest populära rekryteringsstrategierna mun-till-munmetoden och artiklar och reklam i lokalpressen. Mer än hälften av de befintliga
familjehemmen uppgav att de fick höra talas om möjligheten att vara familjehem
genom släkt, vänner eller arbete, och då inom omsorgsyrken. Att döma av
samtalen som hölls med familjehemmen i studien, blev det uppenbart att
uppfattningen bland tidigare och befintliga familjehem är avgörande när det
kommer till att forma den allmänna bilden av socialtjänsten. Värt att betänka i
rekryteringsfasen är att det som kommunerna marknadsför sig med lätt uppfattas
som löften. Precis som mun-till-mun-metoden kan vara en kraftfull rekryteringsstrategi, kan berättelser om hur kommunen inte tillhandahöll vad de lovade, på ett
kraftfullt sätt motverka rekryteringsarbetet (Triseliotis et al, 2000:55,58–60,65).
Gällande målgrupper för familjehemsrekryteringen så riktade den absoluta
majoriteten av kommunerna inte sin rekrytering mot någon särskild grupp och
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marknadsföringen saknade ofta ett genomtänkt budskap. Rekryteringsinsatserna
bland kommuner var därtill ofta sporadiska och osystematiska till sin karaktär.
Kontinuitet lyfts fram som en särskilt betydelsefull faktor i ett lyckat rekryteringsarbete. Vikten av att inte lägga ner rekryteringsarbetet bara för att de snabba
resultaten uteblir betonas (Triseliotis et al, 2000:223–225).
Flera av de kommuner vi har pratat med under projektets gång upplever att det är
särskilt svårt att hitta familjehem i stadsmiljö, det finns emellertid behov av
familjehem som bor centralt.
Corbillon (2006) understryker att rekryteringen av familjehem utgör en stor
utmaning och har visat sig särskilt svår att lyckas med i större städer. Detta då
boendeförhållandena i större städer medför utrymmesbrist.
Att rekrytera via religiösa organisationer eller samfund är strategi som tycks vara
vanligt främst i USA. Cox et al (2002) hävdar utifrån resultaten av sin studie att
rekrytering bör ske i större utsträckning via religiösa organisationer, inte bara för
att det är ett forum för familjehemsrekrytering, utan även för att familjehem som
blev medvetna om behovet genom en religiös organisation var familjehem under
fler år än de som blev medvetna om behovet via massmedia (2002:166). Colton
et al (2008) spekulerar i att en lärdom av detta kan vara att fokusera mer på
rekrytering via religiösa samfund där informella stödsystem redan finns att tillgå
(Colton et al 2008:868).

2.3 Har förutsättningarna för rekrytering av familjehem förändrats
över tid? I så fall hur?
Frågan gällande huruvida förutsättningarna för familjehemsrekrytering har
förändrats eller inte, tycks vara föremål för diskussion för många av de kommuner
vi talat med. Triseliotis et al (2000) skriver att det finns tydliga bevis för att för
att de barn som idag vårdas i familjehem skiljer sig från de som vårdades i
familjehem under 70- och -80-talet. De barn som vårdas i familjehem på 2000talet skulle sannolikt ha vårdats på institution på 70- och 80-talet. Och de barn
som då placerades i familjehem blir sannolikt kvar i sina ursprungsfamiljer på
2000-talet (Triseliotis et al, 2000:2). Även Kirton betonar att svårighetsgraden på
familjehemsplaceringarna har ökat (Kirton, 2001:201). Sallnäs (2000) hävdar
dock att det emellertid finns få undersökningar att hänvisa till för att besvara
frågan om ungdomarna är mer problematiska, och om de ger socialtjänsten
svårare eller fler problem att hantera, än tidigare (2000:136).
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I socialdepartementets bokslut över hur välfärden utvecklats under 1990-talet
konstateras det att det inte finns underlag för att säga att barnavårdsproblemen
faktiskt ökat under 90-talet. Dock finns det uppgifter som tyder på att trycket på
socialtjänstens barnavård blivit större (SOU 2000:3, s. 132-134).
En förändring av innehållet i familjehemsskapet är enligt Höjer (2001) att
familjehemsföräldrar idag förväntas hjälpa barnet att upprätthålla kontakten med
sitt ursprungliga nätverk och även delta i vårdens planering. En jämförelse kan
göras med familjehemsvården i Storbritannien där utvecklingen av den sociala
barnavården medfört en förändring av terminologin. Från att tidigare benämnts
som "foster mothers" och "foster fathers", talar man nu genomgående om "foster
carers", denna förändring av terminologin illustrerar ett paradigmskifte.
Motsvarande förändring i terminologin har inte förekommit i Sverige, dock ger
det brittiska exemplet en bild av utvecklingen som skett, även inom den svenska
familjehemsvården (Höjer 2001:16–17).
Ingrid Höjers avhandling ”Fosterfamiljens inre liv” syftade framförallt till att
undersöka hur relationen mellan fosterföräldrar påverkades av att ta emot
placerade barn i det egna hemmet. Avhandlingen syftade också till att undersöka
relationerna mellan placerade barn och fosterföräldrar samt relationerna mellan
familjens biologiska barn och de placerade barnen. Studien genomfördes dels
genom djupintervjuer med 34 fosterföräldrar samt genom en enkät som skickades
ut till 550 fosterföräldrar (Höjer 2001).
En faktor som kan ha påverkat tillgången på familjehem och det generella
intresset för familjehemsuppdrag sett ur ett historiskt perspektiv, är den
förändrade könsfördelningen på den svenska arbetsmarknaden. I Sverige är
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden nästan lika omfattande som männens
(SCB, 2005:11). Höjer (2001) understryker att forskningsresultat från
Storbritannien visar att i takt med att kvinnors deltagande på arbetsmarknaden
ökade, försvårades även rekryteringen av familjehem.
Det är enligt Colton et al (2008) tydligt att konflikten mellan att uppfostra barn
och att ha höga karriärambitioner är något som påverkar möjligheterna till
familjehemsrekrytering (Colton et al, 2008:879). Därför innebär alla beslut kring
föräldraskap ett övervägande om vilken påverkan det kommer att ha på individens
”professionella position” (Colton & Williams, 2006:103).
Även de kanaler som används för att nå ut till potentiella familjehem genomgår
förändring. Enligt SCB:s tidskrift Välfärd har andelen av befolkningen som har
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tillgång till en daglig tidning i bostaden minskat. Enligt bland annat
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) har andelen med tillgång till
daglig tidning i bostaden successivt minskat under de senaste 20 åren, från 85
procent av befolkningen i mitten av 1980-talet till 71 procent år 2006–07.
Nedgången är tydlig framför allt bland den yngre delen av befolkningen. Dock
minskar tillgången till en daglig dagstidning kraftigt även bland barnfamiljer,
ensamstående och personer med utländsk bakgrund. Bland den äldre delen av
befolkningen har det i stort sett inte skett några förändringar alls. Det är vanligare
bland tjänstemän än bland arbetare att läsa dagstidning i både pappersformat och
på internet.
En analys över tid av tillgången till dagstidning i hemmet visar att minskningen
för gruppen 16-34 år har pågått sedan 1980-talets början medan den kom igång i
slutet av 1980-talet för gruppen 35–44 år samt i mitten av 1990-talet för gruppen
45–54 år (SCB 2009:24-25). Mycket tyder alltså på att det sker en gradvis
förändring av befolkningens medievanor. De yngre verkar i allt lägre grad ta del
av det traditionella nyhetsflödet medan dessa förändringar ännu inte nått den
äldsta delen av befolkningen. En stor del av den minskade tillgången till dagstidning i hemmet kan härledas till ökat tidningsläsande på internet, men det är inte
hela sanningen. Till exempel har storstadsområdenas gratistidningar mer än
dubblerat sina upplagor det senaste årtiondet (SCB 2009:24–25).
Ett flertal av de kommuner vi varit i kontakt med under projektets gång använder
sig av Facebook för att rekrytera familjehem. Oftast görs detta genom att
kommunen skapar en Facebook-sida som uppdateras med nyheter med jämna
mellanrum. På sidan finns även länkar till kommunens egen hemsida där man kan
läsa mer om till exempel familjehemsuppdrag och även göra en intresseanmälan.
Sveriges kommuner och landsting (2012) har gett ut riktlinjer för att rekrytera
familjehem via Facebook. Skriftens huvudsakliga syfte är att beskriva hur en sida
på Facebook kan användas för familjehemsrekrytering. Den tar även upp
möjligheter för rekrytering med hjälp av andra sociala medier. I manualen skrivs
det att "Det sägs att hälften av alla svenskar mellan 25-50 år finns på Facebook
(...) Facebook och andra sociala medier är numera mer populära än nyhetsmedier på nätet (...) Med en sida på Facebook kan er information nå ut till ännu
fler, vilket i sin tur kan leda till ett bredare urval av familjer. Via Facebook kan
ni finnas till hands för att svara på frågor från intresserade familjer och hålla
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kontakt med befintliga familjer. Kort sagt, mycket talar för att Facebook är ett
bra komplement till traditionella rekryteringskanaler" (SKL 2012:7-9).
Sökmotoroptimeringsföretaget iProspects 1 har gjort en undersökning där de
intervjuat 2 000 internetanvändare i Norden, ”Så söker svensken” (iProspects
2009). Undersökningen behandlar användningen av sökmotorer och visar
sammantaget att det är av yttersta vikt att ligga i toppen.
I undersökningen kom de bland annat fram till följande resultat:
•

Bara 15 % går vidare till andra sidan i sökresultatet.

•

Mindre än 10 % tittar på tre eller fler resultatsidor.

•

Nästan 20 % tittar bara på första och andra träffen i sökresultatet.

•

Nästan hälften använder två ord när de söker och näst vanligast är tre ord,
20 % använder det.
(iProspects 2009,
komma-forst/)

http://www.mindbite.se/blogg/blogpost/vikten-av-att-

2.4 Kan vi utforma vårt rekryteringsarbete för att göra det mer
effektivt?
Hur får familjehemmen reda på behovet, och hur kommer de i kontakt med
kommunen?
Befintliga familjehem i Triseliotis et al (2000) studie menar att det bland
allmänheten finns en utbredd okunskap om familjehem och behovet av dem.
Denna okunskap bekräftades av Gailbraith (1991) som undersökte allmänhetens
kunskaper om familjehem, bland allmänheten i Dundee (refererad i Triseliotis et
al, 2000:65). Även i svensk kontext kan detta antas vara fallet, Riksdagens
revisorer fastslog år 2002, som tidigare nämnts, att "En vanlig uppfattning bland
dem som jobbar med rekrytering av familjehem är att familjehemsvården är en
främmande och okänd verksamhet för den stora allmänheten och att detta
försvårar rekryteringsarbetet (2002:25–26). Andra förklaringar till varför så få
ansöker om att bli familjehem är enligt de familjehem som ingick i Triseliotis et
al (2000) studie:

1

Undersökningen ”Så söker svensken” är gjord av företaget iProspects år 2009. Efter kontakt
med företaget framkommer det att undersökningen inte längre finns i företagets arkiv. Dock
refereras det till undersökningen på hemsidan för webbyrån Mindbite AB.
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• Att många saknar självförtroende och tror inte att de kommer att klara av
uppdraget.
• Rädsla för att inte bli godkänd som familjehem eller tron om att man inte
har rätt bakgrund, rätt jobb, rätt boende osv.
• Misstroende gentemot socialsekreterare utifrån allmänhetens bild av socialtjänsten samt en uppfattning om att socialsekreterare är påträngande och
inkräktande.
• De familjehemsplacerade barnens problem.
• Rädsla för att bli anklagad för att vilja tjäna pengar på barnen.
• Ett ogillande av tanken att bli tvungen att lämna tillbaka barnet till
ursprungsfamiljen.
• Rädsla för falska anklagelser om övergrepp (Triseliotis et al, 2000:56–57).
Ett sätt att tillgodogöra sig en bättre kunskap om hur familjehemmen kommer i
kontakt med kommunen är att föra statistik på hur det skett gällande den egna
kommunens familjehemsintressenter. Någon sådan statistik förs inte i Linköpings
kommun. Under projektets gång har vi dock haft kontakt med Familjepoolen, som
är ett samarbete mellan sex kommuner i Nordvästra Stockholm. De har under en
tid fört statistik på hur deras intressenter fått reda på att de finns.
Statistiken som presenteras nedan gäller kontaktfamiljs- och familjehemsintressenter under perioden 1 januari – 30 november 2013. Totalt under denna
period har de fått in 365 intresseanmälningar och av dessa gällde 293 familjehem
och 72 kontaktfamilj. Statistiken ser ut enligt följande:
Annons Facebook

16

Annons via hemsidan

29

Annons via FACO

101

Annat

33

Privat tips

45

Tips från kommunen

Antal intressenter

28

Facebook

22

Google

87
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4
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Figur 2: Familjepoolens statistik 2013.
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Diagrammet ovan visar antalet kontaktfamiljs- och familjehemsintressenter som
anmälde intresse till Familjepoolen i Sollentuna under perioden 130101-131130.
FACO står för Familjevårdens Centralorganisation, en organisation genom vilken
kommuner kan annonsera om familjehem samt genom vilken familjehemsintressenter kan registrera sig.
Att bli familjehem benämns ofta som en process av yrkesverksamma, en process
som ska få ta tid om det är nödvändigt. Detta för att alla berörda i familjen ska
vara inställda på att det är något de vill, eftersom familjehemsskapet påverkar hela
familjen. Paztor & Burgess (1982) fann att de flesta familjehemsföräldrar hade
funderat i ett år innan de slutligen beslutade sig för att starta processen med
utredning (refererad i Baum et al, 2001:204).

2.5 Vad har familjehem gemensamt?
Vi har valt att utgå från ålder, familjerelationer, yrke, bostadsort, utbildning,
motiv och vem som tar initiativet till kontakt när vi förklarar vad familjehemmen har gemensamt.
Ålder
Enligt Höjers (2001) avhandling så är 81 % av familjehemsmödrarna och 78 %
av familjehemsfäderna mellan 35 och 54 år, medianvärdet för familjehemsmödrar
är 45 år och för familjehemsfädrar 48 år. Flera familjehem, såväl kvinnor som
män uttryckte att en anledning till att de ville blir familjehem var att de inte ville
sluta leva med barn när deras egna barn hade växt upp. Många menade också att
de ville vänta med att ta emot familjehemsplacerade barn tills de egna barnen hade
blivit större och inte behövde lika mycket uppmärksamhet längre.
Familjehemsförälder blir man ofta när man kommit en bit på vägen i sitt eget
föräldraskap, och de egna barnen klarar sig själva. När det gäller nätverksplaceringar så är medelåldern lite högre på grund av att det inte är ovanligt att faroch morföräldrar blir familjehem (Höjer 2001:70–71).
Liknande resultat visas även i internationell forskning, Triseliotis et al (2000) fann
att nästan hälften av familjehemsföräldrarna i deras undersökning var över 50 år.
Medelåldern för familjehemsmödrarna i undersökningen var 46, och medelåldern
för när dessa började vara familjhem var 39. Motsvarande siffror för
familjehemsfäderna var 47 respektive 40 (Triseliotis 2000:41–42).
Statistiskt hade 17,8% av familjehemmen i Höjers (2001) avhandling tre eller fler
hemmaboende barn. 26,8% hade ett hemmaboende barn och 34,2% hade inga
hemmaboende barn. Åldern på de hemmaboende barnen var oftast mellan 13-20
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år (38 %), därefter mellan 7-12 år (24 %). 13 % av familjehemmen hade inga egna
barn (Höjer 2001:73).
Triseliotis et al (2000) understryker att även om familjehem ofta har stora familjer
så har de, under tiden de har familjehemsuppdrag, färre barn under 15 år än det
genomsnittliga hushållet. Även detta indikerar att majoriteten av familjehemmen
väljer att ta familjehemsuppdrag först när de har kommit till den punkt där deras
egna barn inte är lika beroende av dem. Definitionen av "oberoende" barn sätts
till 15 år eller äldre i studien (Triseliotis et al 2000:45).
I SoS-rapporten Sammanbrott i familjehem fastslår man att "sammanfattningsvis
finns ett samband mellan äldre fostermödrar och färre sammanbrott. Detta kan
tänkas bero på äldre fostermödrars större erfarenhet av barnuppfostran och på
mindre risk för konkurrens, när fosterföräldrarna tillhör en äldre generation än
de biologiska föräldrarna". Fosterfäders närvaro, frånvaro eller åldrar tycks sällan
uppvisa samband med sammanbrott (SoS 1995:9, s.20).
Familjeförhållanden/relationer
Gunvor Anderssons (2001) understryker i sin studie att familjehem i stor
utsträckning bor på landsbygden och är svenska, heterosexuella par, som i huvudsak tillhör svenska kyrkan. Detta dock utan att vara särskilt aktiva medlemmar.
Liknande resultat återfinns i Höjers (2001) avhandling. Hon menar att bilden av
ett familjehem är oftast den av en kärnfamilj. 55 % av de familjehem som
intervjuats har bott tillsammans mer än 20 år. De par som är familjehem lever
följaktligen i de flesta fall i långa och stabila äktenskap eller samboförhållanden.
Värt att notera är att ensamstående familjehemsföräldrar inte deltar i denna studie
eftersom den fokuserar mycket på relationen mellan makarna/samborna.
Familjehemsföräldrar har ofta ett traditionellt sätt att organisera sitt vardagsliv,
där det i huvudsak är kvinnan som har ansvaret för arbetet med barn och hem
(Höjer 2001:52,71,213).
Höjer (2004) noterar att familjehemsskapets inverkan på familjehemsföräldrarnas
relation oftast är positiv. 54 % av de tillfrågade familjehemmen upplevde att det
hade haft en positiv inverkan på relationen, 40 % upplevde ingen skillnad och
endast sex procent upplevde en negativ inverkan på relationen (Höjer 2004:42).
Boende och bostadsort
Som tidigare nämnts så upplever många kommuner svårigheter att rekrytera
familjehem som bor centralt i större städer. Statistiken i Höjers (2001) studie ger
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stöd till denna upplevelse. 63 % av familjehemmen i studien bodde i orter med
mindre än 10 000 invånare, 29,3% bodde utanför tätbebyggt område. Således
bodde 7,7 % i orter med fler än 10 000 invånare. Även Höjer betonar att det är ett
välkänt problem att det är svårt att hitta familjehem i storstadsområden. 78,4% av
familjehemmen i studien bodde i villa eller radhus medan 9,9 % bodde i hyresrätt
eller bostadsrätt. Övrig kategori är jordbruksfastighet (Höjer 2001:51,72).
Wiklund och Sallnäs (2010) fann att familjehemsföräldrar har fler rum till
förfogande i sitt boende än den generella populationen (Wiklund & Sallnäs
2010:33–34).
Relaterat till detta fann Björnberg & Bäck-Wiklund (1990) skillnader mellan
familjer boende i stadsmiljö och på landet, en av skillnaderna var att barnen som
bodde på landet tillbringade mindre tid ensamma och hade mera daglig samvaro
med sina föräldrar. En annan skillnad var att föräldrarna på landet i större
utsträckning var aktiva i föreningslivet.
Yrken
Vinnerljung fann i sin forskningsöversikt att svensk och internationell forskning
visar att det främst är människor ur arbetarklassen eller lägre medelklass
(inkluderar jordbrukare) som blir/är familjehem. Jordbrukarfamiljer är överrepresenterade i de flesta svenska undersökningar. Värt att notera är att källorna
som använts för att få fram detta resultat, sträcker sig från 1966 till 1985.
(Vinnerljung, 1996). Det ger således en bild av vilka familjehemmen ofta var
under ovan nämnda period.
Gruppen familjehemsföräldrar består enligt Höjers (2001:76–79)) studie av en
större del människor från arbetarklass (61 %) jämfört med normalpopulationen
(50 %). Följaktligen tillhör färre familjehemsföräldrar kategorierna medelklass
och högre tjänstemän. Angående jordbrukarfamiljer är det intressant att notera att
endast 2 % av familjehemsföräldrarna i denna studie sysslar med jordbruk, vilket
är en minskning jämfört med äldre studier.
Könsfördelningen gällande familjehemmens arbetssituation visar en tydlig uppdelning. 24,3% av familjehemsmödrarna i studien arbetade heltid, motsvarande
siffra för familjehemsfäderna var 81,9%. En tydlig tendens är alltså att det är
kvinnorna i familjehemmen som arbetar deltid eller inte förvärvsarbetar alls. 65
% av familjehemsmödrarna förvärvsarbetade på hel- eller deltid. Motsvarande
siffra för familjehemsfäderna var 88 %. Detta medför att andelen familjehems-

18

mödrar som förvärvsarbetar är betydligt mindre jämfört med kvinnor i normalpopulationen. Familjehemsfädrar skiljer sig dock inte nämnvärt från männen i
normalpopulationen i detta avseende. Andelen familjehemsmödrar som arbetar
100 % och 75 % av en heltid är lägre på mindre orter än i städer (Höjers 2001:76–
79).
38 % av familjehemsföräldrarna i Höjers (2001:80) studie, 62 % av kvinnorna och
12% av männen arbetade inom yrken som kategoriserades som omsorgsyrken. I
kategorin omsorgsyrken ingår: förskollärare, fritidspedagog, barnsköterska,
undersköterska, lärare, sjuksköterska, behandlingsassistent, hemarbetande,
mentalskötare, socionom, och psykolog.
Liknande resultat går att utläsa av Triseliotis et al (2000) studie. 40 % av
kvinnorna i familjehemmen arbetade i någon form av omsorgsyrke. De
dominerande yrkeskategorierna som familjehemsföräldrar främst rekryterades
från ser ut enligt nedan:
Kvinnor
Vårdyrken
Barnomsorgsyrken
Socialt arbete
Personlig assistans/hemtjänst
Undervisning
(Triseliotis 2000:51).

Män
Yrkeschaufförer/taxichaufförer, brevbärare,
säkerhetsvakter
Chefer på lägre nivå
Egenföretagare (butiker, hotell, jordbruk)
Vårdyrken
Yrkesarbetare

Även Kirton (2001:206) fann liknande resultat då familjehemmen som deltagit i
hans studie var en högst homogen grupp sett till deras yrkestillhörighet. Med få
undantag så arbetade männen med praktiskt arbete av olika slag, samtidigt som
60 % (12 av 20) av kvinnorna hade ett yrke som kan kategoriseras som omsorgsyrke (Kirton 2001:206).
Utbildning
I Höjers (2001:83) studie framkom det att bland de familjehemsmödrar som har
eftergymnasial utbildning är det fler som arbetar 100 % eller 75 % av en heltid än
bland de som inte har eftergymnasial utbildning. Störst är skillnaden mellan de
två grupper av familjehemsmödrar som har "enbart grundskoleutbildning" och de
som har eftergymnasial utbildning. Om dessa två grupper jämförs blir det klart att
det finns ett samband mellan utbildning och arbetssituation. Betydligt fler av
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kvinnorna med eftergymnasial utbildning arbetar heltid, och en mindre andel av
dessa är hemarbetande. Sammanfattningsvis går det att se ett tydligt samband
mellan valet att arbeta hemma eller på deltid, och utbildningsnivå. Kvinnor med
högre utbildningsnivå väljer i större utsträckning att förvärvsarbeta, och arbetar
mera sällan deltid. (Höjer 2001:83).
Liknande resultat återfinns i utredningen som fick namnet Kvinnomaktsutredningen. Den visar att bland småbarnsmödrar med akademisk utbildning
arbetar varannan mamma heltid, medan detta bara gällde för var fjärde av
mödrarna med låg utbildning (SOU 1997:139, s.63).
Höjer (2001) fann även att en högre andel av familjehemsföräldrarna enbart har
en grundskoleutbildning jämfört med normalpopulationen. Skillnaden mellan
familjehemsföräldrar och övriga svenskar i åldern 16-64 år är som störst när det
gäller gymnasieutbildning, skillnaden är inte lika stor gällande eftergymnasiala
utbildningar, där familjehemsföräldrarna ligger närmare normalpopulationen
(2001:74,83). Även Triseliotis et al (2000) fann att endast en minoritet av familjehemmen deltagit i heltidsstudier efter den obligatoriska skolgången.
Ovanstående överensstämmer dock inte med att Wiklund och Sallnäs (2010) fann
att familjehemsföräldrar i något större utsträckning än den generella populationen
har eftergymnasial utbildning, dock redogörs inte vilka yrkesområden det rör sig
om. Gällande inkomstnivå så är skillnaderna små mellan familjehemsföräldrar
och den generella populationen.
Att familjehemsföräldrar har en högre utbildning av något slag/tillhör en högre
social klass tycks vara en riskfaktor för sammanbrott enligt en studie utförd av
Berry & Barth (1990:220). Berridge & Cleaver (1987) fann dock att familjehemsföräldrars sociala klass inte har någon signifikant betydelse för
sammanbrottsrisken (1987:145). Vinnerljung et al (2001) noterar dock att ingen
studie har funnit att risken för sammanbrott minskar vid placering i familjehem
högre upp på den sociala stegen.
Vem tar initiativ?
Höjer (2001) fann i sin studie att familjehemsskapet i många fall är kvinnans eget
projekt initialt. Den visade att det oftast är kvinnan som tagit kontakt med
socialtjänsten för att skaffa information, och att det är kvinnan som initierat
diskussionerna i hemmet kring beslutet att bli familjehem. Endast i 7,6 % av fallen
så uppger mannen i familjen att han på egen hand initierade familjehemsskapet.
Kvinnan i familjen uppgav att mannen initierade familjehemsskapet i 4,7 % av
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fallen. Svaren visar sammantaget att det till största del varit kvinnan som
introducerade parets tanke om att bli familjehem. Många gånger har kvinnan lagt
ner en hel del tid och energi på att övertala mannen att också bli intresserad.
Männens berättelser handlar ofta om att de gått med på att bli familjehemsföräldrar eftersom de har insett att makans önskan var så stark att de inte ville gå
emot den.
Triseliotis et al (2000) visar på liknande resultat i sin studie. I 52 % av fallen så
var det kvinnan som initierade beslutet att bli familjehem, i 44 % av fallen så var
det ett gemensamt beslut och i återstående 4 % så initierade mannen beslutet att
bli familjehem på egen hand (2000:64).
Höjer (2004) fann dock att många av männen som initialt känt en motvilja inför
familjehemskapet, senare blev aktiva och engagerade familjehemsfäder.
Motiv till att bli familjehem
Vilka motiv som ligger till grund för att bli familjehem är ett återkommande
samtalsämne för de som arbetar med familjehemsvård. Höjer (2001) gav familjehemmen i sin studie möjlighet att ta ställning till olika påståenden som handlar
om just motiv till att bli familjehem. Resultaten såg ut enligt följande:
Tabell 1: Svar från familjehem om motiv för att bli familjehemsförälder från
Höjers avhandling.
Socialt intresse var ett motiv för att bli familjehemsförälder
Svarsalternativ
F-hemsmödrar F-hemsfäder Samtliga
Instämmer
71,9%
59,2%
65,9%
Varken instämmer/tar avstånd
20,2%
28,9%
24,3%
Tar avstånd
7,9%
11,9%
9,8%
Totalt
100%
100%
100%

Kommentar: Kvinnor och män har delvis olika uppfattningar om huruvida "socialt
intresse" varit ett motiv för deras beslut. Fler kvinnor än män menar att
familjehemsskapet var ett sätt för dem att visa sitt sociala engagemang. Alla de
kvinnor och män som intervjuats har levt i utåtriktade familjer med ett socialt
engagemang som tagit sig olika uttryck. Makarna har varit engagerade på olika
nivåer i samhället. Det kan röra sig om politiskt engagemang, att de deltar aktivt
inom svenska kyrkans eller något annat religiöst samfunds verksamhet, eller att
de är aktiva inom idrottsrörelsen. En klar majoritet av paren säger att det har varit
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viktigt för dem "att göra en insats för någon som behöver hjälp". Beslutet om att
bli familjehem har ofta vuxit fram ur en önskan om att fylla sitt liv med något
viktigt (Höjer 2001:87–88).
Tabell 2: Svar från familjehem om motiv för att bli familjehemsförälder från
Höjers avhandling.
Att få en utökad barnaskara var ett motiv för att bli familjehemsförälder:
Svarsalternativ
F-hemsmödrar F-hemsfäder Samtliga
Instämmer
73,4%
58,7%
66,5%
Varken instämmer/avstånd
14,2%
24,6%
19,1%
Tar avstånd
12,4%
16,7%
14,4%
Totalt
100%
100%
100%

Kommentar: Många av de kvinnor och män som intervjuats uttrycker att de
känner en stor tillfredsställelse i själva föräldrarollen. Flera av dem säger att de
blivit familjehem därför att de vill utöka sin familj och därför att de tycker om att
leva med barn. I Kälvestens undersökning från 1974 nämns motivet "Att fylla ut
ett tomrum när de egna barnen är utflugna" som ett motiv till att bli familjehem
(Kälvesten 1974:159). Även i Höjers studie finns det, särskilt hos kvinnor, en
önskan om att fortsätta vara föräldrar, att kunna fortsätta att ge "föräldraomsorg"
till någon som verkligen behöver det (Höjer 2001:88–89).
Tabell 3: Svar från familjehem om motiv för att bli familjehemsförälder från
Höjers avhandling.
Familjehemsskapet var ett alternativ till yrkesarbete utanför hemmet:
Svarsalternativ
F-hemsmödrar F-hemsfäder Samtliga
Instämmer
30,2%
10,5%
20,7%
Varken instämmer/avstånd
8,4%
11,8%
10,1%
Tar avstånd
61,4%
77,7%
69,2%
Totalt
100%
100%
100%

Kommentar: Flera av de kvinnor som arbetar deltid kan tänkas instämma med
påståendet, i deras fall kan familjehemsskapet vara ett alternativ till förvärvsarbete
på heltid. Intressant att notera är att det är fler av de kvinnor som bor utanför
städerna, antingen på mindre orter eller på landsbygden som ser familjehemsskapet som ett alternativ till yrkesarbete. I städer med mer än 10,000 invånare
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svarade 18,4% instämmande på påståendet ovan, medan i orter med mindre än
10,000 invånare/utanför tätbebyggt område var motsvarande siffra 36,3% (Höjer
2001:90–91).
Tabell 4: Svar från familjehem om motiv för att bli familjehemsförälder från
Höjers avhandling.
Den ekonomiska ersättningen var ett motiv till att bli familjehem:
Svarsalternativ
F-hemsmödrar F-hemsfäder Samtliga
Instämmer
8,8%
9,4%
9,1%
Varken instämmer/tar avstånd
17,5%
19,3%
18,4%
Tar avstånd
73,7%
71,3%
72,5%
Totalt
100%
100%
100%

Kommentar: Som går att utläsa ovan, så uppgav mycket få den ekonomiska
ersättningen som ett skäl till att bli familjehem. Det går att se samband mellan
denna fråga och frågan om familjehemsskapet som ett alternativ till förvärvsarbete. Kanske är det så att den ekonomiska ersättningen inte är ett tungt vägande
motiv i sig, men om det är ett alternativ till förvärvsarbete/heltidsarbete saknar det
knappast betydelse att också få en ekonomisk ersättning för sin insats. Värt att
notera här är att flera av de intervjuade uppgav att de fått negativa kommentarer
från bekanta just gällande den ekonomiska ersättningen. Enligt Höjer är det så att
det arvode som familjehemsföräldrar får är omgivet av olika föreställningar om
höga ersättningar och om lättförtjänta pengar som familjehemsföräldrar får för att
ta hand om andras barn (Höjer 2001:95).
Tabell 5: Svar från familjehem om motiv för att bli familjehemsförälder från
Höjers avhandling.
Familjehemsskapet var ett alternativ till adoption:
Svarsalternativ
F-hemsmödrar F-hemsfäder
Instämmer
30,7%
26,1%
Varken instämmer/tar avstånd
2,4%
4,5%
Tar avstånd
66,9%
69,4%
Totalt
100%
100%
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Samtliga
28,5%
3,4 %
68,1%
100%

Kommentar: I enkäten är det 47 personer som svarat att de inte har några
biologiska barn. Av dessa 47 är det 86 % som instämmer med påståendet ovan
(Höjer 2001:96).
I Triseliotis et al (2000) studie framkom fyra motiv för att bli familjehem ut, dessa
var:
• Att ha någonting gott att erbjuda. Detta var det motiv som oftast uppgavs.
Det "goda" de kunde erbjuda var ett gott familjeliv, ett gott hem i både
fysisk och psykisk bemärkelse, kärlek och trygghet.
• Att tycka om att ta hand om barn.
• Medvetenhet om de behov som fanns och en önskan om att göra något som
blev till nytta för samhället.
• Det passade in i den rådande familjesituationen.
Frågan är om de motiv som anges ligga till grund för familjehemsskapet verkligen
är sanningsenliga. Det är oftast svårt att veta huruvida man som socialsekreterare
får veta hela sanningen, särskilt under utredningsstadiet. Även om uppgifterna
ovan inte har lämnats i samband med en familjehemsutredning så kan man tänka
sig att få familjer skulle erkänna att de är familjehem för den ekonomiska
ersättningens skull, även om så var fallet och även om det ”bara” är inför en
forskare. Dock ser vi ett värde i att ha med motiven då de bidrar med information,
till exempel att flera av familjehemmen som har intervjuats tycks ha ett socialt
engagemang. Detta kan givetvis också ge indikationer på vilka forum som skulle
kunna vara intressanta ur rekryteringssynpunkt.
I det postmoderna samhället sägs människor ha som mål att förverkliga sig själva.
I det sammanhanget kan det enligt Höjer (2001) tyckas vara motsägelsefullt och
svårförståeligt att välja att bli familjehem. Ett familjehemsplacerat barn fyller livet
med ansvar och praktiska åtaganden, och ibland även med problem och konflikter
som måste lösas. Det hela tycks vara ett projekt som rimmar illa med den
postmoderna människans mål med livet, och väcker frågor kring varför människor
väljer att bli familjehem. Det är givetvis inte möjligt att finna ett svar på varför
människor väljer att bli familjehem, vissa faktorer är dock mer framträdande än
andra. Det är även tydligt att det finns en skillnad mellan kvinnors och mäns
motiv, till exempel gällande familjehemsskapet som ett alternativ till yrkesarbete
utanför hemmet.
Enligt Höjer kan man säga att familjer som väljer att bli familjehem ofta
karakteriseras av en speciell livsstil, där omsorg, barn och familj är det som är det
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viktiga i livet, personlig karriär och ekonomiska framgångar värderas inte lika
högt som omsorgen om människor. Att ha barn som livsplan är en gemensam
nämnare för de allra flesta familjehemsföräldrar. Att leva med barn upplevs som
något av det mest tillfredsställande livet kan erbjuda, det skänker innehåll och
mening till livet. På detta sätt blir omsorgen och ansvaret för barn ett sätt att uppnå
de önskade målen i livet och förverkliga sig själv. Följaktligen lever
familjehemsföräldrar upp till de postmoderna idealen om självförverkligande.
Där andra människor finner dyrbara fritidsintressen och yrkeskarriär vara vägen
till tillfredställelse, blir det för familjhemsföräldrarna barnen som fyller livet med
mening och innehåll. När det gäller just livsplanen så kan man se en skillnad
mellan kvinnor och män. I Höjers (2001) studie, liksom i liknande studier, blir det
tydligt att familjehemsskapet är oftast är kvinnans projekt. Att ha barnet/barn som
livsplan är i större utsträckning uttalat hos kvinnor än hos män, det medför att det
är fler kvinnor än män som initierar familjehemsskapet, detta uppdrag som kan
sägas medföra just ett sådant utökat omsorgsåtagande.
Andra egenskaper som kännetecknar familjehemsföräldrarna är att de har ett
socialt intresse och en önskan om att engagera sig i andra människor, att göra en
insats. De har en önskan om att använda sin kompetens som föräldrar på ett sätt
som kan bli till nytta även för andra än deras egna barn. En önskan om att ta ansvar
och ge omsorg präglar motiven för familjehemsskapet. En klar majoritet av de
som har svarat på enkäten (61 %) kommer från arbetarklass och färre kommer
från medelklass och kategorin högre tjänstemän. När det gäller motiv så skiljer
sig dessa inte mellan människor med olika klassbakgrund. Höjer (2001) resonerar
kring vad det är som får människor att ta ansvar för något annat än sig själva och
den egna familjen, och skriver att en anledning kan vara den kristna
barmhärtighetstanken, som har haft stor betydelse för hur vård och omsorg om
andra människor utvecklats. Det kan även röra sig om att tillfredsställa egna behov
av "att göra gott", något som Kälvesten fann i sin studie (Kälvesten 1974:159).
Isomäki (2002) hävdar i sin studie att det är uppenbart att de flesta familjehemsföräldrar har motiverats av empati, kärlek, generositet och en vilja att hjälpa när
de valt att bli familjehem.
Altruism vs professionalism
Diskussionen om huruvida familjehemsvården ska ha en mer altruistisk inriktning
eller en mer professionaliserad inriktning tycks vara ett återkommande tema i
familjehemsforskningen. Vi har valt att inkludera detta då vi anser att det påverkar
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hur rekryteringskampanjer och liknande utformas. En del i rekryteringsarbetet är
givetvis att ha bestämt sig för vilket budskap som ska förmedlas till de människor
som adresseras.
Det finns generellt två vägval, där det ena består av en mer altruistisk
familjehemsvård, medan det andra alternativet är en mer professionaliserad
modell där familjehemsskapet mer är att likna vid ett arbete. Ett exempel på hur
länge denna diskussion har förts är Dando & Mintys (1987) studie, som bland
annat beskriver hur familjehem vars skäl till att åta sig uppdrag grundade sig i en
altruistisk hållning/social omsorg, demonstrerade en mer genuin förmåga att
fostra enligt de socialsekreterare som intervjuats i studien (Dando & Minty,
1987:389). Senare beskriver Rhodes (1993) utifrån sin studie hur ”familjehemsvården vacklade mellan den traditionella, välvilliga modellen och den alternativa
modellen som bygger på en professionell och avlönad service” (Rhodes, 1993:9).
Ett tema som ofta tycks återkomma i dessa diskussioner om altruism kontra
professionalism är ersättningsnivåer. I Kirtons (2001) studie framkommer det att
många av de familjehem som intervjuats hade lite eller ingen kunskap om
ersättningsnivåerna i ett familjehemsuppdrag. Okunskap om ersättningsnivåerna
sammanföll ofta med okunskap om vilka krav och påfrestningar ett familjehemsuppdrag kan medföra. Röster om en mer professionaliserad familjehemsvård
fördes fram från familjehemmen, men vad som framstod som tydligt, var att
bilden av professionalism var viktig.
Det har producerats lite forskning om relationen mellan ersättningsnivåer och
prestation för familjehem, dock fann Farmer et al (2004) inga samband mellan
nöjdhet med ersättningen och individuella utfall av placeringar. Evidensen från
studier som undersökt ersättningens betydelse för familjehemmen ger ingen
enhetlig bild, vissa hävdar att det inte är avgörande, vissa att det är avgörande.
Dock råder samförstånd gällande att ersättningsnivåer inte är den enskilt
avgörande faktorn (Kirton, 2001).
Isomäki (2002) betonar att altruism är djupt involverat i motivationen till att bli
familjehemsförälder. Ibland kommer motivationen från en religiös välgörenhetstanke, i dessa fall ses ofta ersättningen som ett nödvändigt ont då den naturliga
tanken ur ett sådant perspektiv är att fullfölja uppgiften osjälviskt, utan någon
ersättning.
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2.6 Hur bör vi arbeta för att behålla och vårda de resurser vi har?
Som tidigare nämnts så är kan de befintliga familjehemmens uppfattning om
socialtjänsten utöva ett starkt inflytande på rekryteringsarbetet, såväl i positiv som
i negativ bemärkelse. Triseliotis et al (2000) betonar att brist på stabilitet i de
tjänster som erbjuds medför en påverkan på kvaliteten i tjänsterna. Ett sådant
påstående kan till exempel relateras till personalomsättning. En hög personalomsättning påverkar sannolikt kvaliteten i de tjänster som socialtjänsten erbjuder
sina familjehem. Vilket sannolikt också påverkar familjehemmens bild av
socialtjänsten.
När de deltagande familjehemmen i Triseliotis et al (2000) studie tillfrågades om
vad myndigheterna som helhet kunde göra ytterligare, så identifierade cirka 60 %
av dem följande områden, rangordnade efter angelägenhetsgrad:
•
•
•
•
•
•

Större tillgänglighet och mer stöd från socialsekreterarna
Att bli lyssnad på och uppskattad i större utsträckning
Högre ersättning och bättre villkor
Mer information och delaktighet, mer av ett partnerskap
Mer utbildning
Större möjligheter till ledighet (Triseliotis et al, 2000:151)

Familjehem som valt att sluta intervjuades även, och det vanligaste skälet till att
man valde att sluta som familjehem var ett missnöje med den service som socialtjänsten tillhandahöll, 26 % angav detta som skäl till varför man slutade.
Familjehemssekreterarna gavs mer positiva omdömen än barnhandläggarna, detta
då de ansågs:
•
•
•
•

Vara mer tillgängliga
Ha en djupare förståelse för vad det innebär att vara familjehem
Vara mer långvariga på sina tjänster
Ge sin odelade uppmärksamhet till familjehemmen

(Triseliotis et al, 2000:146).
Fisher et al (2000) fann liknande resultat i sin studie, som syftade till att få fram
vilka egenskaper fosterföräldrar söker hos socialsekreterare. De teman som
utkristalliserade sig som kännetecknande för en duktig socialarbetare var att
socialsekreteraren:
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•
•
•
•
•
•
•

Visar intresse för hur det går för familjehemmen.
Är lätt att nå och svarar upp på ett bra sätt när de blir kontaktade.
Håller sina löften och gör vad som tidigare blivit överenskommet.
Är beredd att lyssna och erbjuda uppmuntran.
Tar familjens behov och omständigheter i beaktning.
Håller familjehemmet involverat och inkluderat i planeringen.
Försäkrar att ekonomiska förfrågningar eller problem av olika slag
behandlas så snabbt som möjligt.
• Är uppmärksam på barnens behov och intressen, och involverar familjehemmet i det när det är lämpligt. (Fisher et al 2000:231-232)

Vidare visar studien att stödet som socialsekreteraren levererar i kriser för familjehemmet, är av särskild betydelse. Agerandet under dessa perioder är starkt
bidragande till familjehemmets uppfattning om socialsekreteraren. Det finns även
en korrelation mellan den uppskattade frekvensen av telefonkontakt mellan
socialsekreteraren och familjehemmet, och familjehemmets uppfattning om
socialsekreteraren. En regelbunden telefonkontakt kan bidra till att familjehemmet uppfattar socialsekreteraren som intresserad och tillgänglig. Samma
korrelation går att se gällande besöksfrekvensen (Fisher et al 2000:231-232).
Meningsskiljaktigheter mellan socialsekreteraren och familjehemmet behöver
nödvändigtvis inte vara något negativt, vad som snarare behöver ses över är hur
dessa konflikter hanteras. Ett stort antal familjehem beskrev att de kände sig
svikna och utan stöd från socialarbetaren vid till exempel anklagelser mot dem
eller i efterspelet av placeringar som slutat i sammanbrott (Fisher et al 2000:231–
232).
Ovanstående teman gällande vad familjehem vill ha från sina socialarbetare ligger
väl i linje med vad Sellick (1999) fann. Där sammanfattades resultaten med att
familjehem vill ha socialsekreterare som är energiska, pålitliga och flexibla,
samtidigt som de bör vara vänliga och kunniga.
Intressant att notera, om än ett sidospår, är att Vinnerljung et. al (2001) fann att
mellan 41-51% av alla ”vanliga” familjehemsplaceringar slutade i sammanbrott,
procentsatsen varierar beroende på hur strikt definition av sammanbrott som
används. 41 % var tydliga sammanbrott. Släktingplaceringar höll i större
utsträckning. Där slutade 17-25% i sammanbrott beroende på vilken definition av
sammanbrott som användes (Vinnerljung, 2001:146). Berridge (1997) har
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beskrivit nätverksplaceringar som ”bevisat framgångsrika” (Berridge, 1997:78).
Sannolikt är det så i dagsläget att alla kommuner gör en grundlig genomgång av
nätverket innan andra placeringsalternativ övervägs, om så inte är fallet så kan
ovanstående ses som starka incitament för att börja göra detta.
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3 Intervjuer och studiebesök
Under projektets gång har vi genomfört telefonintervjuer med fyra familjehemssekreterare i tre kommuner samt studiebesök i fyra andra kommuners
familjehemsverksamheter. Vi har valt att ta kontakt med mellanstora och stora
kommuner, både i södra, mellersta och norra Sverige. Vi har medvetet valt
kommuner i ungefär samma storlek som Linköping eller större, detta för att
skillnaderna i arbetssätt och organisation inte skall vara allt för stora.
Vi har också gjort ett studiebesök till Skottland för att få inblick i hur man arbetar
med familjehemsrekrytering utomlands.
Vi har även genomfört ett intervjusamtal med Ingrid Höjer vid Göteborgs
universitet för att ställa frågor kring hennes avhandling om familjehemsvård.
Detta samtal var mer informellt i sin karaktär, vi hade inget särskilt intervjuformulär utan valde att ställa generella frågor kring hur Ingrid själv uppfattar
familjehemsrekrytering och familjehemsvården. Höjers avhandling är en flitigt
använd källa i litteraturgenomgången så vi ville med samtalet säkerställa att vi
förstått den rätt.
Av etiska skäl har vi valt att inte namnge de familjehemssekreterare vi intervjuat.
Vi har också informerat de intervjuade om detta utifrån informationskravet som
finns angivet i Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (Forskningsetiska
principer 1991:7).

3.1 Metod för intervjuer och studiebesök
Dalen (2007) betonar att den kvalitativa intervjun är speciellt väl lämpad för att
ge insikt om informantens egna erfarenheter, tankar och känslor. Intervjun kan
användas som huvudmetod för att samla in kunskap men kan även användas som
hjälpmetod för att komplettera annat insamlat forskningsmaterial.
Utformningen på intervjuformuläret har vuxit fram i takt med att teman i
litteraturgenomgången börjat utkristallisera sig. Vi har valt att göra på detta sätt
då vi eftersträvar att kunna jämföra det teoretiska materialet med det material som
intervjuerna tillhandahåller. Angående utformningen av intervjuguide skriver
Ryen (2004) att det finns argument för såväl en stark som begränsad intervjustruktur. Ett argument för en begränsad intervjustruktur är att en stark sådan
riskerar att göra forskaren blind för fenomenet, vilket kan leda till att forskaren
missförstår eller inte fångar fenomen som är viktiga för intervjupersonen. Ett
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argument för en stark struktur är att om viktiga fenomen på fältet inte ingår i
frågeformuläret, finns det en risk att de inte fångas upp.
Ovanstående ligger väl i linje med hur våra diskussioner har gått när vi utformat
intervjuformuläret. Intervjuerna som vi genomfört är således semi-strukturerade
till sin karaktär. Vi har upplevt det positivt att använda denna typ av intervjuer då
de har fått en mer samtalsliknande karaktär, dock med ramar för samtalet. Vad
som är särskilt positivt med detta är att vi har kunnat förtydliga, omformulera och
förklara när vi har upplevt det nödvändigt. Under projektets gång genomförde vi
pilotintervjuer med ett mera ”stängt” intervjuformulär, alltså ett intervjuformulär
som inte ger lika stor möjlighet att utveckla svaren, det kan till exempel röra sig
om ja- eller nej-frågor. Detta medförde missförstånd och därmed ett sämre
material för oss att arbeta med. En anledning till detta skulle kunna vara att vissa
av de områden intervjuerna belyst, sällan diskuteras och analyseras ute i
verksamheterna.
Intervjuformuläret som vi använt finns som bilaga i slutet av rapporten.
Vi har inte transkriberat vare sig telefonintervjuerna eller intervjuerna från studiebesöken. Istället har vi gjort anteckningar i word-dokument med
sammanfattningar från respektive intervju. Vi har därefter sammanställt
materialet från dessa samtal och studiebesök och valt ut tre teman som vi uppfattar
som gemensamma för de intervjuer vi genomfört. Dessa teman är:

3.2 Upplevelsen av att resurserna inte är tillräckliga för att satsa på
rekrytering
Många av de vi pratat med upplever att tiden helt enkelt inte räcker till för att ägna
sig åt rekrytering. Endast ett fåtal av de kommuner vi har pratat med avsätter
någon nämnvärd tid för att arbeta med rekrytering. Citaten nedan illustrerar dessa
upplevelser.
“Jag upplever att man inte hinner arbeta med detta så mycket, man orkar inte.
Om det skulle bli fler intresseanmälningar hinner man heller inte utreda alla (…)
Man äts upp av vardagen, man har svårt att planera långsiktigt för rekrytering
på grund av detta.”
“Jag tror att det är viktigt att vara synlig, men det behövs mer tid för att göra
detta. Det är också en ekonomisk fråga. Det finns mycket mer man skulle kunna
göra.”
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3.3 Kommunens goda rykte
De kommuner vi talat med betonar vikten av att värna om kommunens goda rykte.
Oftast talas det om handläggningen av ärendena och kvaliteten på arbetet som
socialtjänsten utför, men även om aktiviteter för familjehemmen.
"Det är viktigt att socialtjänsten tar familjehemsarbetet på allvar, att samarbetet
är gott med handläggarna, att man tar hand om de familjehem man har och att
man värnar om kommunens goda rykte”.
“Den kanske viktigaste rekryteringen sker genom det goda ryktet, det är viktigt att
stötta och vårda de resurser som finns”.

3.4 Samverkan med andra kommuner
Som tidigare nämnts i rapporten så har det höjts röster för en ökad regional
samverkan just gällande familjehemsvård. Detta har flera av de kommuner vi
besökt goda erfarenheter av eller förhoppningar om.
"Det infördes ett regionöverskridande samarbete avseende familjehemsrekrytering där sex kommuner gick samman (...) jag tycker att det känns bra,
samarbetet fungerar bra och jag tror att vi blir starkare tillsammans".
"Idag finns inget kommunöverskridande samarbete men jag tror att det är bra
med den typen av aktiviteter, till exempel i form av stora kampanjer och en
gemensam Facebook-sida".
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4 Resultat av litteraturgenomgången och intervjuer
I detta avsnitt försöker vi besvara våra frågeställningar utifrån den samlade
kunskap som litteraturgenomgången och studiebesöken/intevjuerna gav oss.

4.1 Hur bedrivs rekryteringsarbete som inriktar sig på familjehem,
nationellt och internationellt?
Det praktiska rekryteringsarbetet
Nationellt och internationellt sett saknas det i mångt och mycket forskning kring
hur rekryteringsarbetet bedrivs rent praktiskt. Det vill säga information om vilka
rekryteringsaktiviteter som används och hur effekten av dessa upplevs. Det saknas
en systematisk eller forskningsbaserad kunskap om rekryteringen av familjehem.
Den internationella forskning vi läst (Triseliotis et al, 2000:223–225) antyder att
rekryteringsarbetet ofta sker osystematiskt och utan tydlig inriktning mot de
målgrupper familjehem oftast utgörs av. Vi återkommer senare i resultatdelen till
hur rekryteringen kan riktas.
De kommuner som bedrev ett kontinuerligt och genomtänkt rekryteringsarbete
var övertygade om värdet av detta. Kontinuitet lyfts fram som en särskilt
betydelsefull faktor i ett lyckat rekryteringsarbete. En aspekt på detta är att
amerikansk forskning (Paztor & Burgess 1982, refererad i Baum et al, 2001:204)
visar att familjehem i genomsnitt funderar ett år innan de tar det slutgiltiga beslutet
att bli familjehem. Sannolikt är det därför ineffektivt att initiera
rekryteringskampanjer när bristen är ett faktum. Detta eftersom frukterna av en
rekryteringskampanj sannolikt skördas långt senare.
I en internationell studie (Triseliotis et al 2000) kunde följande likheter utläsas
bland de kommuner som hade haft framgångar i sina rekryteringskampanjer:
• En god kunskap om deras rekryteringsområde och om kommunens behov
gällande familjehem.
• Ett nära samarbete med erfarna familjehem.
• Ett väl organiserat system för att besvara frågor och hantera intresseanmälningar.
• Användandet av lokalmedia.
• Kontinuitet och långsiktighet i rekryteringsarbetet (Triseliotis et al
2000:60)
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Generellt sett så var de mest populära rekryteringsstrategierna mun-till-munmetoden, och artiklar och reklam i denna studie. Värt att beakta här är att denna
undersökning är gjord i början av 2000-talet, och de kanaler som förespråkas här,
lokalmedia, bör ses i ljuset av när forskningen är producerad. Detta är ett ämne vi
återkommer till senare.
Rekrytering med hjälp av befintliga familjehem
Användandet av befintliga familjehem i rekryteringsarbetet tycks vara mer vanligt
förekommande i USA och Storbritannien, än i Sverige. Huruvida detta är effektivt
är oklart men den till synes utbredda användningen av befintliga familjehem
antyder att det finns positiva effekter. En internationell undersökning (Triseliotis
et al 2000) visar att de befintliga familjehemmen själva tror att deras inblandning
kan bidra till att överbrygga glappet mellan allmänheten och socialtjänsten, samt
ge möjlighet att ställa frågor. Utöver detta kan närvaron av ett befintligt
familjehem i rekryteringsarbetet även bidra till att stärka kommunens varumärke
(Triseliotis et al 2000:65)
Befintliga familjehem skulle kunna involveras i rekryteringsarbetet till exempel
genom närvaro på informationsträffar, detta för att kunna svara på funderingar
från intressenter. Även om mängden forskning gällande familjehemsrekrytering
är knapp, så indikerar den att befintliga familjehem är viktiga i rekryteringsarbetet
då de ”sprider ordet” om hur det är att vara familjehem Berrick et al, 2011:273–
274, Sellick & Howell, 2004:85).

4.2 Har förutsättningarna för rekrytering av familjehem förändrats
över tid? I så fall hur?
Samhällsförändringar och förändringar i uppdragets karaktär
Det finns stöd i forskningen för att hävda att rekryteringen av familjehem blev
svårare i takt med att kvinnor i större utsträckning började förvärvsarbeta. Såväl
svensk som internationell forskning (Höjer 2001:85,87, Triseliotis et al 2000:64)
visar att kvinnan oftast är initiativtagare och huvudperson i familjehemsskapet,
vilket tydliggör kopplingen mellan kvinnors ökade förvärvsarbetande och den
tilltagande svårigheten att rekrytera familjehem. Konflikten mellan höga karriärambitioner och att uppfostra barn är enligt internationell forskning också något
som påverkar möjligheterna till familjehemsrekrytering.
En annan faktor som kan bidra till svårigheten att rekrytera familjehem är uppfattningar om att familjehemsskapet och uppdragen blivit svårare. Huruvida så är
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fallet eller inte är svårt att säga, bilden är inte enhetlig rörande detta. Internationell
forskning tyder på att uppdragen som familjehem har idag, är svårare än vad de
varit tidigare. Det finns dock ingen svensk forskning som med säkerhet kan säga
att så är fallet i Sverige.
I SOU 2014: 3, "Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn
och unga" betonas dock att andelen ungdomar som placeras i familjehem istället
för HVB har ökat. Detta skulle kunna tyda på att målgruppen för familjehemsplaceringar har utvidgats till att innefatta barn som tidigare, i större utsträckning,
placerades på institution. Att familjehemmen idag förväntas hjälpa barnet att
upprätthålla kontakten med sitt ursprungliga nätverk och även delta i vårdens
planering, är också en skillnad jämfört med tidigare.
Familjehemsverksamheten är idag konkurrensutsatt på ett annat sätt än den varit
tidigare. Det är inte längre bara till kommunen man kan vända sig ifall man önskar
att bli familjehem. Det medför att det är fler aktörer som konkurrerar om de
familjehem som finns.
Nya informationskanaler
De informationskanaler vi använder oss av förändras och byts ut med tiden.
Rekryteringsarbete innebär ofrånkomligen att hitta de mest effektiva
informationskanalerna, detta för att kunna nå så många som möjligt i den
målgrupp som är intressant. Som vi tidigare nämnt så är försäljningen av tidningar
stadigt vikande, denna trend är tydlig för de åldersspann som är intressanta för
familjehemsrekrytering. Yngre verkar i allt lägre grad ta del av det traditionella
nyhetsflödet. Detta samtidigt som Facebook och andra sociala medier är mer
populära än nyhetsmedier på internet. Således bör vi, för att nå så många som
möjligt i den målgrupp vi är intresserade av, anpassa oss efter denna kunskap.
Vi tror inte heller att annonsering i lokaltidningen är det bästa sättet att nå den
målgrupp vi vill nå, och sannolikt inte heller ett klokt val sett ur ett ekonomiskt
perspektiv. För att ta Facebook som exempel, finns även möjligheten att rikta
annonseringen utifrån till exempel kön eller ålder. Det vill säga att man betalar
endast för att nå de människor man vill nå, denna möjlighet erbjuds inte vid
annonsering i en tidning.
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4.3 Kan vi utforma vårt rekryteringsarbete för att göra det mer
effektivt?
Målgrupp
Genom att identifiera en målgrupp och rikta oss till den så kan vi sannolikt öka
utfallet av våra rekryteringsinsatser. Såväl svensk som internationell forskning ger
en bild av vad som ofta kännetecknar familjer som väljer att bli familjehem.
Ålder – Såväl svensk som internationell forskning (Höjer 2001:70–71, Triseliotis
et al 2000:41–42) visar att många väljer att vänta med att bli familjehem tills de
egna barnen har blivit något större och inte längre behöver så mycket
uppmärksamhet. Det faktum att den största gruppen av familjehemmen (34,2%)
inte hade barn som fortfarande bodde hemma ligger i linje med detta. Snittålder
för när man börjar vara familjehem är i en internationell undersökning 39 år för
kvinnor och 40 år för män. Äldre ålder medför ökad livserfarenhet och oftast även
en större vana av barnuppfostran. Således kan rekryteringsaktiviteter i den mån
det är möjligt riktas mot personer med något äldre barn, och således undvika att
rikta rekryteringsaktiviteter mot forum där småbarnsföräldrar utgör den
huvudsakliga målgruppen.
Boendeort – 92,3% av familjehemmen i en svensk studie (Höjer, 2001:51,72)
bodde antingen i en ort med mindre än 10 000 invånare eller utanför tätbebyggt
område. Det är ett välkänt problem att det är svårt att hitta familjehem i storstadsområden.

Familjehemmens boendeorter
(Höjer, 2001:51,72)
7,7%
Orter < 10.000 invånare
29,3%

63%

Utanför tätbebyggt
område
Orter > 10.000 invånare

Figur 3: Visar var familjehemmen bor utifrån boendeortens storlek, från Höjers
avhandling.
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Svensk och internationell forskning ger en samstämmig bild av att det oftast är
kvinnan som tar initiativ till familjehemsskapet. Procentsatsen gällande hur ofta
män har initierat familjehemsskapet på egen hand, varierar mellan 4 - 7,6 % i
svensk och internationell forskning (Höjer 2001:85,87, Triseliotis et al 2000:64)
Olika procentsatser uppvisas beroende vem frågan ställs till. Ovanstående antyder
att det är klokt att rikta rekryteringsaktiviteter mot kvinnor.
61 % av familjehemsföräldrarna i en svensk studie (Höjer 2001:76–79) tillhör
arbetarklass, detta är en större del än i normalpopulationen där motsvarande siffra
är 50 %. Internationell forskning uppmärksammar en tydlig konflikt mellan att
fostra barn och karriärssträvan (Colton et al, 2008:879). Gällande yrkeskategorier
kan således rekryteringsaktiviteterna riktas mot yrken som inte är att klassificera
som typiska "karriäryrken". Såväl internationell som svensk forskning beskriver
att familjehemsmödrar är överrepresenterade inom omsorgsyrken, yrken som
exempelvis vårdpersonal och förskolelärare. I dessa studier har dock har ingen
procentsats angetts för hur stor andelen av kvinnor generellt är i dessa yrken,
endast hur många procent av familjehemsmödrarna som återfinns inom desamma.
En svensk studie (Höjer 2001:87–88) visar att flera av familjehemmen som
intervjuats på olika sätt var socialt engagerade. Det sociala engagemanget tog sig
uttryck genom bland annat engagemang i kyrkan eller andra religiösa samfund,
idrottsföreningar och så vidare. I studien uttrycks att ”familjer som väljer att bli
familjehem ofta karakteriseras av en speciell livsstil, där omsorg, barn och familj
är det viktiga i livet, personlig karriär och ekonomiska framgångar värderas inte
lika högt som omsorgen om människor”. Att välja omsorgen om människor före
karriär och ekonomiska framgångar anser vi ligga väl i linje med att välja vissa
typer av omsorgsyrken, då sådana yrken ofta är lågavlönade och inte sällan
påfrestande. Det går således att tänka sig att man kan hitta dessa personlighetstyper i sådana yrkesgrupper.
Vi har valt att inte inkludera amerikansk forskning då de kontextuella skillnaderna
kan medföra att det är svårt att applicera den forskningen i en svensk kontext.
Något som dock skulle vara möjligt att överföra till svensk kontext är arbetet med
att rekrytera via kyrkor och andra religiösa samfund. Med tanke på den forskning
som visar att familjehem rekryterade från religiösa organisationer generellt sett
var familjehem under fler år än övriga, kan detta vara en möjlighet att beakta. I
dessa forum kan vi även se möjligheterna för att hitta det sociala engagemang som
nämns ovan.
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Ovanstående diskussion går även att relatera till diskussionen om altruism kontra
professionalism i familjehemsvården. Att hitta familjehem som inte tar uppdrag
för att i första hand tjäna pengar är ett centralt tema i rekryteringen och
utredningen av familjehem i Linköpings kommun. Att hitta människor som vill
göra en insats för en eller flera människor utan att erhålla en hög ersättning för det
är således en nyckelfaktor.
Hur bör vi marknadsföra oss och vilken information bör rekryteringskampanjer
innehålla?
Litteraturgenomgången har gett exempel på hur potentiella familjehem kan tänkas
välja att inte kontakta socialtjänsten utifrån uppfattningar som nödvändigtvis inte
behöver spegla verkligheten. Exemplen på detta är många, en internationell
undersökning (Triseliotis et al, 2000) bland befintliga familjehem gav bland andra
följande exempel på varför så få ansöker om att bli familjehem:
• Att många saknar självförtroende och inte tror att de kommer att klara av
uppdraget.
• Rädsla för att inte bli godkänd som familjehem eller tron om att man inte
har rätt bakgrund, rätt jobb, rätt boende osv.
• Misstroende gentemot socialsekreterare utifrån allmänhetens bild av socialtjänsten, samt en uppfattning om att socialsekreterare är påträngande och
inkräktande. (Triseliotis et al, 2000:56–57)
Vi anser att ovan nämnda farhågor från intressenters sida kan undvikas genom
transparens från socialtjänstens sida. Att vara tydlig med vad uppdraget innebär
och att det inte finns några krav på utbildning/bakgrund är ett sätt att undvika
uteblivna intresseanmälningar orsakade av upplevelserna i punkt ett och två. För
att undvika uteblivna anmälningar orsakade av upplevelsen i punkt tre kan ett
motmedel vara att vara så transparent som möjligt om utredningsprocessen. Att
från början vara tydlig med att en familjehemsutredning är djupgående kan också
vara ett sätt, men att samtidigt förklara varför det förhåller sig på det sättet kan
också öka förståelsen för processen bland de som anmäler/funderar på att anmäla
intresse.
En internationell studie fann att okunskap om ersättningsnivåerna ofta
sammanföll med okunskap om vilka krav och påfrestningar ett familjehemsuppdrag kan medföra (Kirton, 2001: 201–202). Att gå in i ett uppdrag med
förväntningen om att det ska ge en högre ersättning än vad som sedan visar sig
vara fallet kan sannolikt påverka motivationen.
40

Material på internet
Att ha uppdaterat och informativt material på flera platser på internet är sannolikt
en framgångsfaktor i rekryteringen av familjehem. På nästa sida visas statistik
från Familjepoolen avseende hur intressenter kommer i kontakt med
socialtjänsten. Familjepoolen är en verksamhet som skapats i Sollentuna i vilken
sex kranskommuner till Sollentuna gått samman för att arbeta med rekrytering av
bland annat familjehem.
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Figur 4: Familjepoolens statistik från Sollentuna, samma som figur 2.
Statistiken är från perioden 1 januari – 30 november 2013. Statistiken går att dela
in i "icke internetrelaterade" och "internetrelaterade". Till kategorin "icke
internetrelaterade" räknas då "Annat", "Privat tips" och "Tips från kommunen".
Övriga räknas till "internetrelaterade". Den totala summan intresseanmälningar
är 365 och av dessa kan 259 räknas till kategorin "internetrelaterade" och således
kan 106 räknas till "icke internetrelaterade".
Det är värt att beakta att det kan vara svårt att veta om ovanstående diagram visar
hur personerna ursprungligen fick reda på att Familjepoolen fanns, eller om det
visar vad personerna minns vara sättet de fick reda på att Familjehemspoolen
fanns.
Statistiken visar dock att kategorin "internetrelaterade" dominerar. Till exempel
kan SKL:s (2012) skrivelse om familjehemsrekrytering via Facebook ses som en
markör i trenden mot en tydligare internetbasering av rekryteringsmaterial. Att
informationssökning i allt större utsträckning sker via internet stöds även av
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SCB:s (2009) rapport, där man kommer fram till att det sker en gradvis förändring
av befolkningens medievanor till att bli mer och mer internetbaserade.
När det gäller den internetbaserade familjehemsrekryteringen är det är stor vikt
av att komma först vid till exempel Google-sökningar. För att komma först är det
givetvis en förutsättning att överhuvudtaget finnas representerad på till exempel
Facebook. Som statistiken ovan visar så tog exempelvis 22 personer vägen via
Facebook för att komma till Familjepoolen.

4.4 Hur bör vi arbeta för att behålla och vårda de resurser vi har?
Vikten av ett gott rykte
Som vi tidigare nämnt, är mun-till-mun-metoden enligt forskningen en kraftfull
rekryteringsstrategi. Att ta väl hand om de befintliga resurserna är således viktigt
för att det övriga rekryteringsarbetet ska bli fruktbart. Som uppdragsgivare kan ett
dåligt rykte verka som en motkraft i jakten på nya familjehem. Brist på stabilitet
i de tjänster som erbjuds medför en påverkan på kvaliteten i tjänsterna. Således
har underbemanning eller allt för hög personalomsättning sannolikt en negativ
inverkan på kvaliteten på de tjänster som socialtjänsten erbjuder, Vilket i sin tur
kan medföra att socialtjänsten får dåligt rykte och i värsta fall att familjehem väljer
att sluta på grund av detta.
Vad vill då familjehemmen ha av socialtjänsten?
Den forskning som finns gällande vad familjehem vill ha från sin uppdragsgivare
är samstämmig. I en internationell undersökning (Triseliotis, 2000) återfinns
"Större tillgänglighet och mer stöd från socialsekreterarna" och " Att bli lyssnad
på och uppskattad i större utsträckning" som nummer ett respektive nummer två
på listan över saker som myndigheterna kunde göra ytterligare för
familjehemmen. Förhöjda ersättningsnivåer kom först på en tredje plats. Stödet i
uppdraget, främst i form av en god kontakt med socialsekreteraren, är således
essentiellt för familjehemmen. 26 % av de familjehem i studien som valt att sluta,
slutade på grund av missnöje med den service som socialtjänsten tillhandahöll.
Stödet och tillgängligheten är ett återkommande tema, en internationell studie
(Fisher et al, 2000) visar på en korrelation mellan den uppskattade frekvensen av
telefonkontakt mellan socialsekreteraren och familjehemmet, och familjehemmets uppfattning om socialsekreteraren. En regelbunden telefonkontakt kan
således bidra till att familjehemmet uppfattar socialsekreteraren som intresserad
och tillgänglig. Samma korrelation går att se gällande besöksfrekvensen. Särskilt
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viktigt är stödet i svåra perioder i ett uppdrag. Att känna sig delaktig som familjehem är även det ett återkommande tema.
Viktigt att notera är kategorin på andra plats i en annan internationell
undersökning (Triseliotis et al, 2000) ”Att bli lyssnad på och uppskattad i större
utsträckning". Att bli uppskattad som familjehem lyfts fram som en viktig faktor
bland de befintliga familjehemmen i studien. Detta är ett ämne vi kommer att
återkomma till i diskussionsdelen.

4.5 Hur bör familjehemsrekrytering bedrivas för att få bästa resultat?
Att satsa på rekrytering
Bland de tillfrågade kommunerna i en internationell studie (Triseliotis et al, 2000),
fanns det få som var entusiastiska över rekryteringsarbetet. De som var det var
dock övertygade om värdet på kampanjerna utifrån de resultat de hade haft. Som
tidigare nämnts lyfts kontinuitet och långsiktighet fram som särskilt
betydelsefulla faktorer i ett lyckat rekryteringsarbete.
Som vi tidigare nämnt i inledningen varierar kostnaden för familjehemsplaceringar via privata organisationer men kostar genomsnittligen kring 2100
kr/dygn. En familjehemsplacering i kommunal regi kostar cirka 550 kr/dygn.
Dessa siffror är tagna från en skrivelse av Linköping kommuns socialnämnd,
daterad 2014-03-11. Merkostnaden för en familjehemsplacering via en privat
organisation är således cirka 566,000 kronor per år. I jämförelse kostar en heltidsanställd socialsekreterare cirka 600,000 kronor per år för arbetsgivaren exklusive
kostnader för lokal, fortbildning och så vidare. Detta innebär att om två personer
arbetar heltid med rekrytering och lyckas rekrytera två familjehem per år, som
kan användas istället för familjehem via organisationer eller företag, så finansierar
de nästan sina egna tjänster.
Amerikansk forskning (Paztor & Burgess 1982, refererad i Baum et al, 2001:204)
visar att familjehem i genomsnitt funderar ett år innan de tar det slutgiltiga beslutet
att bli familjehem. Sannolikt är det därför ineffektivt att initiera
rekryteringskampanjer när bristen är ett faktum. Detta eftersom frukterna av en
rekryteringskampanj sannolikt skördas långt senare. För att förhindra detta är det
viktigt att resurser avsätts till att bedriva rekryteringsarbete kontinuerligt.
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Samverkan
Regional samverkan gällande familjehemsrekrytering är ett återkommande tema
i de nationella översyner av familjehemsvården som gjorts under 2000-talet. Detta
för att stimulera familjehemsrekryteringen.
I SOU 2014:3, "Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och
unga" är ordalagen tydliga: ” Andelen unga i behov av särskilt stöd som placeras
i familjehem istället för HVB (hem för vård och boende) har ökat utifrån en
strävan att undvika institutionsvård (SOU 2014:3, s.226). Utredningen bedömer
att den delvis nya målgruppen för familjehemsvården inte enbart förutsätter väl
kvalificerade familjehem och jourhem utan även en väl fungerande verksamhet
inom socialtjänsten för rekrytering, utbildning och stöd till hemmen. Regionalt
samarbete är en vidare förutsättning för att kunna samordna insatserna inom detta
område” (SOU 2014:3, s.226).
Familjepoolen i Sollentuna är ett exempel på detta och de upplever stora fördelar
med sitt upplägg, såväl ekonomiskt som samordningsmässigt.
Riktad rekrytering
Att rikta sin rekrytering så brett som möjligt och nå ut till så många som möjligt
är sannolikt något som de flesta kommuner skulle vilja göra. Men om verkligheten
är den att budgeten och resurserna för rekryteringsarbetet inte tillåter omfattande
marknadsföringskampanjer, är det sannolikt klokt att rikta sig mot de grupper som
familjehem ofta utgörs av. Detta för att få ut så mycket som möjligt av de pengar
och resurser som satsas i en kampanj.
För de som väljer att rikta sin rekrytering mot en viss målgrupp, kan rekryteringen
utifrån den forskning som redovisats riktas mot:
På individnivå:
• Kvinnor: Den forskning vi läst är enhällig i att män sällan initierar
diskussioner om familjehemsskap på egen hand. Företrädelsevis kan
rekryteringen således riktas mot kvinnor. Det kan vara fördelaktigt att inte
rikta sig till personer som har små barn, då de flesta väljer att vänta med att
bli familjehem tills de egna barnen blivit något större. Internationell
forskning visar att den genomsnittliga åldern för att börja som familjehem
är cirka 40 år för såväl kvinnor som män.
• Personer inom vissa yrkesgrupper: Forskningen visar att familjehemsmödrar är överrepresenterade inom omsorgsyrken. En av studierna
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argumenterar för att det inom dessa yrkeskategorier kan anses vara
sannolikt att hitta personer som kan tänka sig att göra en insats för andra
människor även om den ekonomiska ersättningen inte är så hög. Dock är
det inte redovisat någon procentsats för hur många kvinnor som generellt
sett arbetar inom dessa typer av yrken i studierna. Utfallet kan utifrån
forskningen även antas vara sämre om rekryteringen riktas mot typiska
”karriäryrken”.
På forum-/områdesnivå:
• Forum där det finns ett socialt engagemang. Exempelvis idrottsföreningar,
religiösa samfund och ideella föreningar.
• I mindre orter eller utanför tätbebyggelse. Rekrytering i storstadsområden
beskrivs i forskningen som ett erkänt problem.
Rekrytering via internet
Med den vikande försäljningen av dagstidningar och sociala mediers popularitet
i åtanke, är det sannolikt en god idé att använda till exempel Facebook i syfte att
rekrytera familjehem. En Facebooksida kostar ingenting men kräver däremot
granskning och uppdatering.
Enligt Familjepoolens statistik kommer de flesta intressenter via FACO, och på
andra plats finner vi intressenter som kommit via Google. Det utbredda
användandet av Google visar ytterligare på vikten av att ha uppdaterade och
informativa hemsidor som dessutom bör hamna högst upp i resultatlistan vid
relevanta sökningar. Värt att veta är att Google tillhandahåller betaltjänster för att
hamna högre upp bland sökresultaten.
Att använda befintliga familjehem
Detta är som vi tidigare nämnt en rekryteringsstrategi som tycks vara mer vanligt
förekommande internationellt än nationellt. Även om mängden forskning
gällande familjehemsrekrytering är knapp, så indikerar den att befintliga familjehem är viktiga i rekryteringsarbetet då de sprider ordet om hur det är att vara
familjehem och kan överbrygga glappet mellan socialtjänsten och allmänheten.
Tydlig information om vad uppdraget innebär
Genom att vara så tydliga som möjligt med vad uppdraget innebär och medför
ekonomiskt, vad som krävs för att bli familjehem, eventuell information om hur
utredningen går till och så vidare, minimerar vi risken för uteblivna ansökningar
på grund av missuppfattningar.
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Stärka kommunens varumärke
Som vi tidigare varit inne på så är ett gott rykte viktigt för rekryteringen av
familjehem. Att stärka kommunens varumärke är ett oerhört brett begrepp och kan
göras på en mängd olika sätt. I diskussionsdelen ger vi förslag på åtgärder som
kan stärka kommunens varumärke.
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5 Framtagande av en rekryteringsmodell
Med kunskapen från litteraturgenomgången och intervjuerna som stöd valde vi att
utveckla en ny modell för familjehemsrekrytering. Denna modell är helt vår egen
produkt och tanken är att den skall kunna användas av andra som också arbetar
med frivilligrekrytering.
Litteraturgenomgången och intervjuerna gav inget entydigt svar kring hur man
bäst arbetar för att rekrytera familjehem. Vi anser dock att det gav en god inblick
i vilka familjehemmen är, vad de arbetar med, var de bor och hur gamla de är. Vi
fick också mycket kunskap i mötet med kollegor i andra kommuner som arbetar
med samma frågor som vi.
Mot denna bakgrund inleddes den praktiska rekryteringsfasen hösten 2014.
Metoden för hur modellen har tillkommit är således att vi har testat kunskapen
kring målgrupp och annat som vi kommit fram till i litteraturgenomgången,
genom praktiskt rekryteringsarbete. När detta arbete inleddes visste vi med andra
ord inte exakt hur vi skulle gå tillväga utan vi har provat oss fram och utformat
modellen under resans gång. Alla rekryteringsaktiviteter har dokumenterats och
resultatet har vi valt att mäta genom antalet intresseanmälningar på kommunens
hemsida, samt genom att mäta trafiken (antalet besökare) på hemsidan. Vi har
också tagit del av statistik för hur många personer som anmält intresse genom
telefonsamtal till våra familjehemskonsulenter.
De begrepp som vi använder i modellen, till exempel gräsrotsarbete och
varumärkesarbete är vår egen benämning på aktiviteter inom dessa områden.
Generellt sett kan man säga att vi har valt att bedriva rekrytering på två nivåer,
övergripande och målgruppsinriktat.

5.1 Övergripande rekrytering
Den övergripande delen av rekrytering har för oss varit självklar att lägga ner tid,
energi och resurser på. Detta då en målgruppsbeskrivning kan antyda var vi kan
ha bäst förutsättningar att få så goda resultat som möjligt, dock utesluter den stora
grupper som kan innehålla potentiella familjehem eller kontaktfamiljer. Det har
därför aldrig varit ett alternativ för oss att enbart arbeta mot en viss målgrupp, vi
har valt att göra det i kombination med övergripande rekrytering.
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5.2 Målgruppsinriktad rekrytering
För att sammanfatta vad vi kom fram till i resultatdelen, så erbjuder litteraturen
information om följande punkter gällande målgruppbeskrivning:
•
•
•
•
•

Ålder
Boendeort
Vem som initierar familjehemsskapet?
Yrke/karriärval
Socialt engagemang

Dessa är således de punkter vi i huvudsak har valt att utgå ifrån för att konstruera
en målgruppsbeskrivning. Det vi givetvis har tagit i beaktande är att vissa
förändringar har skett sedan litteraturen skrevs. Hur vi har valt att förhålla oss till
ovan nämnda punkter redogör vi för nedan.
Ålder
När vi har genomfört målgruppsspecifika rekryteringsaktiviteter så har vi gjort ett
aktivt val att inte prioritera forum som till största del består av småbarnsföräldrar.
Exempel på aktiviteter som vi valt att inte närvara vid är till exempel större
sammankomster för småbarnsföräldrar som kyrkan anordnat och så vidare.
Vid annonsering på till exempel Facebook är det möjligt att specificera vilka man
vill nå utifrån kön, ålder, bostadsort och så vidare. Vi är av uppfattningen att det
vid sådana tillfällen är motiverat att sätta ett åldersintervall för mottagarna, detta
för att maximera utfallet av de pengar som satsas på annonseringen. I de fall där
vi använt oss av Facebook i vårt eget arbete under den praktiska rekryteringsfasen
så har vi länkat nyheter från kommunens hemsida till kommunens
Facebookgrupp. Det kan dock bli aktuellt att skapa en levande Facebook-sida för
att marknadsföra uppdrag samt som forum för befintliga familjehem.
Boendeort
Litteraturen är samstämmig i att de flesta familjehemmen bor utanför tätbebyggelse, vi har dock valt att arbeta med rekryteringsaktiviteter såväl centralt i
Linköping som mot mindre tätbebyggda delar av kommunen, exempelvis i mindre
samhällen på landsbygden. Detta då det finns ett behov av familjehem i de mer
centrala delarna av staden från socialtjänstens sida. Gällande boendeort har vi
således inte lagt någon större vikt på att arbeta specifikt mot vissa områden. Vi
har valt att försöka täcka av alla delar av kommunen. Då vi haft avsatt tid för ägna
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oss åt rekrytering har vi även haft tillräckligt med tid och resurser för att inte
behöva prioritera bort vissa områden i kommunen. Inom ramen för den befintliga
organisationen hade kanske rekryteringsaktiviteter såsom affischering på
landsbygden prioriterats bort, något som vi ägnat mycket tid åt i projektet.
Vi har även ställt oss frågan om det är så att bilden av att familjehem oftast bor/ska
bo på landet har blivit en självuppfyllande profetia. Kanske är det så att det på
grund av den bilden har satsats mer på rekrytering i mindre tätbebyggda delar av
kommunerna? Något som i sin tur har förstärkt den trenden? Det skulle kunna
vara så att många kommuner undviker rekryteringsaktiviteter i centrala områden
för att man helt enkelt inte tror att där finns några familjehem.
Vi har som vi tidigare också nämnt stött på intressenter under rekryteringsarbetet
som trott att det är en förutsättning att bo på landet för att kunna bli familjehem.
Vem initierar familjehemsskapet
I litteraturen råder ingen tvekan om att det oftast är kvinnor som initierar
familjehemsskapet. Den uppfattningen delas också av flera av de familjehemssekreterare vi träffat under projektets gång. Utifrån den kunskapen har vi valt att
rikta in oss på forum där kvinnor i större utsträckning är representerade än män.
Vi är medvetna om att detta kan låta cyniskt men litteraturen talar sitt tydliga språk
och vårt mål är att kunna bedriva rekrytering så effektivt som möjligt. Vi har
därför till exempel haft samarbeten med kvinnoföreningar. Vi har även valt bort
att prioritera forum där män är överrepresenterade, till exempel mansdominerade
arbetsplatser. Dock har inte dessa arbetsplatser kategoriskt uteslutits, men de har
inte prioriterats.
Det går visserligen att tänka sig att denna statistik kan ha utjämnats något under
de år som gått sedan forskningen producerats, men vi har inte stött på något under
projektets gång som fått oss att tro att denna uppfattning bör omprövas.
Yrke/karriärval
Denna punkt har vi lagt stor vikt vid i vår målgruppsbeskrivning, vi har aktivt
arbetat mot yrkesgrupper som kan kategoriseras som människoyrken, men inte
typiska "karriärsyrken". Det vill säga att vi har arbetat aktivt mot yrkesgrupper
som lärare/förskolelärare, barnskötare, fritidspedagoger, undersköterskor,
sjuksköterskor, boendepersonal, personliga assistenter med flera. Vi har riktat in
oss mot yrkesnätverk och forum där dessa yrkeskategorier har funnits
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representerade. Vi har också valt att inte rikta in oss mot forum där typiska
"karriäryrken" är representerade, till exempel läkare, jurister med flera. Vi har
upplevt ett stort intresse för vårt budskap, och en stor hjälpsamhet med att sprida
detsamma, i kontakten med till exempel skolor och förskolor.
Socialt engagemang
Detta är också en punkt vi har satt högt upp på prioriteringslistan när vi utformat
målgruppen för våra rekryteringsinsatser. Vi har lagt mycket tid och resurser på
att arbeta mot idrottsföreningar, kvinnoföreningar, frivilligorganisationer, kyrkor
och andra trossamfund och så vidare. Vi har upplevt samma intresse som vi
beskrev ovan för vårt budskap och spridningen av det i dessa forum.
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6 Rekryteringsmodell
Denna modell inrymmer såväl den övergripande som den målgruppsinriktade
rekryteringen. Vi väljer att redovisa rekryteringsmodellen i dess grundläggande
form, samt hur den kan se ut när den vidareutvecklats. Detta för att illustrera hur
modellen växer och utvecklas. Vi tänker således att modellen är plastisk och
levande, det vill säga att områden kan försvinna och tillkomma under
rekryteringsprocessens gång.
Grundläggande rekryteringsmodell

Nätverkande

Varumärkesarbete

Samverkan
Rekryteringsmodell

Media,
annons- och
internetbaserad
rekrytering

Gräsrotsarbete

Figur 5: Författarnas egen grundläggande rekryteringsmodell.
Den grundläggande rekryteringsmodellen har varit utgångspunkten för vårt
rekryteringsarbete. Den innehåller fem grundläggande punkter. Från dessa fem
utgångspunkter har vi senare byggt ut modellen vilket redovisas mer ingående på
den fördjupade nivån. Vi förklarar här vad de fem utgångspunkterna innebär:
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6.1 Varumärkesarbete
Detta är helt enkelt allt arbete som påverkar kommunens varumärke, och då främst
gällande familjehemsvården. Det kan handla om allt ifrån stöd till familjehemmen
till gratis inträde på hockeymatcher till hur vi marknadsför oss själva och de
uppdrag vi erbjuder. Så gott som alla vi träffat under projektets gång har betonat
betydelsen av ett gott rykte för att kunna locka till sig nya familjer och behålla
befintliga resurser. Varumärkesarbete är således ett arbete som syftar till att göra
kommunen mer attraktiv för nya och befintliga uppdragstagare. I
varumärkesarbetet kan det även ingå att använda befintliga familjehem i
rekryteringen. Dessa tillfällen är ypperliga för att få ut "de goda berättelserna"
som vi som arbetar inom familjehemsvården vet är många. Vi tror att dessa
berättelser kan stärka såväl kommunens som familjehemsskapets anseende.
Exempel på varumärkesarbete vi genomfört:
• Gratis hockeybiljetter/biobiljetter till alla resurser. Med biljetterna kan
också medfölja ett brev med uppmaning att sprida kännedom om behovet
till vänner och bekanta.
• Julgåvor/julkort/julbord.
• Svar på kommentarer och frågor på eventuell Facebook-grupp inom 24
timmar.
• Gratis/rabatterade inträden på nöjesparker, lekland, badhus med mera.
• Anordna föreläsningar för alla resurser.
En del av varumärkesarbetet innebär alltså kontakter med det lokala näringslivet,
exempelvis för att kunna ordna ovanstående till uppdragstagare. Dessa
erbjudanden kan även inkludera möjligheten för familjehemmen att ta med sig
potentiella intressenter om den möjligheten finns.
Vi har under projektets gång märkt att familjehem är ett ämne som berör, vilket
har underlättat i vårt arbete med att hitta aktörer som är villiga att erbjuda denna
typ av förmåner för familjehemmen.

6.2 Nätverkande
En stor del av det praktiska rekryteringsarbetet har ägnats åt nätverkande, det vill
säga möten med personer inom främst föreningar, kyrkor och samfund, olika typer
av nätverk och så vidare. Personer som vi tror kan hjälpa oss med rekrytering av
familjehem. Ofta har den första träffen handlat om att presentera oss, berätta om
kommunens behov av frivilliga uppdragstagare samt att bilda oss en uppfattning
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om den aktuella föreningen eller samfundet och deras nätverk, medlemsantal,
kommunikationskanaler och så vidare. Tillsammans har vi därefter diskuterat
möjliga samarbeten. I vissa fall har det lett till fler möten och i andra fall till
exempel återkommande mejlkorrespondens.
Exempel på nätverkande vi genomfört:
• Möte med samordnare på Diakonicentrum/Svenska Kyrkan i Linköping för
att sprida material till alla kyrkor i Linköping med omnejd. Vi har även haft
möten med representanter från enskilda kyrkor i kommunen i syfte att
sprida material till deras medlemmar.
• Möte med SiV (Samverkan i Vikingstad) som är en intresseförening i
Vikingstad väster om Linköping. En förening i vilka bland andra brandförsvaret, idrottsföreningar i Vikingstad och flera andra ingår. Via
nätverksträffen kunde vi nå ut till alla medlemmar i respektive verksamhet
med material samt affischer och broschyrer till föreningens årliga
valborgsmässofirande.
• Möte med ordföranden i somaliska kvinnoföreningen. Ordföranden hjälpte
oss att nå ut med en inbjudan till informationsträff på socialkontoret om
familjehemsuppdrag till bland annat ensamkommande flyktingbarn.
Informationsträffen hölls i december 2014 och lockade närmare 30 kvinnor.
• Möte med ordföranden för Ibn Rushd som är ett studieförbund i en stadsdel
i Linköping som bland annat arbetar med integrationsfrågor. Tillsammans
planerade vi kring en gemensam informationskväll i den berörda stadsdelen
till vilka medlemmar i studieförbundet skulle inbjudas.
• Möte med representanter för Idrottens Hus och Östgöta Idrotten i
Linköping. Ett utskick gjordes till närmare 300 idrottsföreningar i
Linköping med omnejd. I utskicket bjöd vi in till en informationskväll på
Idrottens hus. Det skrevs också om detta i Östgöta Idrottens egen tidning.
• Möte med kommunens landsbygdsstrateg för att diskutera hur vi kan nå ut
med material till hembygdsföreningar och andra lokala föreningar på
landsbygden.
• Medverkan på möten med ett nätverk med namn Dialog i Linköping. I
nätverk finns en mängd föreningar, grupper och enskilda individer
representerade. Allt ifrån representanter från olika kyrkor och religiösa
samfund, till representanter från polisen, olika sociala projekt, frivilligorganisationer med flera.
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6.3 Media-, annons- och internetbaserad rekrytering
När det gäller media så är vår erfarenhet att det är fullt möjligt att ta kontakt med
tidningar, tv, radio med flera för att på så sätt få till stånd reportage och intervjuer.
Detta kostar ingenting och får en stor spridning.
Annonser som når många människor är i regel dyra, vilket gör att det inte blir
aktuellt att betala för sådana särskilt ofta. Det finns dock billigare sätt att nå många
människor. Ett exempel på detta är JCDecaux, stora affischytor som sitter på cirka
40 platser i Linköpings kommun. Att annonsera om behovet av familjehem där
klassas som samhällsinformation och medför därför ett helt annat pris än andra
annonsytor.
Den internetbaserade rekryteringen innefattar en mängd olika aktiviteter. Under
projektets gång har vi använt oss mycket av kommunens hemsida och Facebookgrupp, då dessa når många människor. Vi insåg tidigt vikten av att synas på
kommunens förstasida, detta för att fånga även dem som inte aktivt söker efter
information om familjehem. Linköpings kommuns hemsida har cirka 50 000
unika besökare i veckan vilket gör att det är en väldigt attraktiv yta att synas på.
Vi fick även igenom att lägga in en "banner" om behovet av familjehem på de
delar av hemsidan där föräldrar kan hitta information från skolorna i kommunen,
till exempel gällande skolval, matsedel för veckan och så vidare. Det var sett till
mängden internettrafik som kom via de sidorna en framgångsrik strategi. Att
kontakta kommunens kommunikationsavdelning eller motsvarande för att
diskutera denna typ av frågor är att rekommendera.
Andra möjligheter är att få dela material i Facebook-grupper som tillhör
föreningar eller liknande, att få länka till kommunens familjehemsinformation på
olika aktörers hemsidor och så vidare.
Övriga exempel på media-, annons- och internetbaserad rekrytering vi genomfört:
• Reportage i Östgöta Correspondenten och Linköpingsposten.
• Reportage i lokal-tv.
• Reportage och intervju med familjehem i tidningen Dialog som går ut till
alla kommuninvånare.
• Inspelning av videointervjuer med uppdragstagare som används som
reklamfilmer på kommunens hemsida.
• Kontakter med några olika fackförbundstidningar, exempelvis Kommunalarbetaren.
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• Länkar till vår hemsida på olika kyrkors egna hemsidor.
• Inbjudan till informationsträff i Östgöta Idrottens tidning.

6.4 Samverkan
Sannolikt är det så att de flesta kommuner i Sverige inte sitter på en rekryteringsbudget som gör det möjligt att köpa attraktiva annonsytor mer än vid ett fåtal
tillfällen. Då det gäller att hushålla med rekryteringsbudgeten är samverkan med
andra aktörer ett värdefullt rekryteringsredskap. Inte bara utifrån ett ekonomiskt
perspektiv, utan även för att det i vårt fall öppnat dörrar till forum och kontaktnät
som varit väldigt värdefulla för oss.
Samverkan kan handla om att utarbeta samarbeten med andra större aktörer som
tillhandahåller frivilliga uppdrag, till exempel överförmyndarnämnden eller
landstinget. Det kan i ett större perspektiv handla om samverkan med andra
kommuner. Att familjehem är ett ämne som berör, har även här underlättat mycket
i vårt arbete med att hitta samverkanspartners.
Exempel på samverkansaktiviteter vi genomfört:
• Överförmyndarenheten, gemensam informationsträff samt information i
samband med teaterföreställning.
• Polisen, mailutskick till alla poliser i Linköping.
• LSS-verksamheter, mailutskick till alla verksamhetschefer inom LSS i hela
kommunen.
• Möte med ansvariga för Blodomloppet, gemensamt informationsutbyte via
hemsidor och spridning av information i båda parters lokaler.

6.5 Gräsrotsarbete
Gräsrotsarbete må ge en klang av småskalighet, men vår erfarenhet är att det är
en viktig del i ett gediget rekryteringsarbete. I gräsrotsarbete innefattar vi till
exempel att synas ute på mässor, marknader och så vidare. Detta ger människor
en chans att komma fram och ställa frågor, vilket vi upplever är väldigt viktigt. Vi
har träffat många som gått i tankar om att bli familjehem eller kontaktfamilj, och
där det har räckt med att de bara fått svar på några frågor för att de ska känna sig
mer motiverade att anmäla intresse.
I gräsrotsarbete innefattar vi till exempel även att besöka arbetsplatser. Detta för
att informera personal men även för att till exempel sätta upp affischer med
information om våra uppdrag.
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Exempel på gräsrotsarbete vi genomfört:
• Affischering, exempelvis på förskolor och skolor, vårdcentraler,
livsmedelsaffärer, motionsspår, större offentliga lokaler såsom bibliotek,
badhus, lekland och så vidare. Under tre månaders tid satte vi upp cirka 500
affischer runt om i kommunen. På "attraktiva" platser får affischerna sällan
sitta kvar någon längre tid, vilket gör att detta behöver göras med
kontinuitet om långvarig exponering önskas.
• Utdelning av material i monter på Blodomloppet och föreningsmässor.
• Utdelning av material vid större sammankomster i till exempel kyrkor, på
IKEA, i köpcentrum och så vidare.

Nedan visas rekryteringsmodellen i sin helhet. Vi
vill betona att modellen är levande, det vill säga att
det är valfritt att lägga till och ta bort områden som
man önskar.

56

Komplett bild av rekryteringsmodell
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Figur 6: Författarnas egna utökade rekryteringsmodell.
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6.6 Hur bör vi arbeta för att behålla och vårda de resurser vi har?
Denna fråga är i allra högsta grad aktuell för kommuner runt om i landet idag, då
familjehem har möjlighet att lämna kommuner för att vara familjehem via privata
organisationer. Dels är det ett kraftfullt rekryteringsverktyg att ha nöjda
familjehem i kommunal regi, dels är det en stor kostnad för kommunerna om
familjehemmen väljer att arbeta åt privata organisationer istället för åt
kommunerna.
Bakgrundsdelen och resultatdelen ger en tydlig bild av vad som funnits vara
viktigt för familjehemmens upplevelse av nöjdhet med sin uppdragsgivare.
Sannolikt är de flesta fullt medvetna om vikten av att efterleva saker som att ha
en regelbunden kontakt med familjehemmen och erbjuda dem tillräckligt med
stöd, men tids- och resursbrist kan göra det svårt att efterleva.

6.7 Hur bör familjehemsrekrytering bedrivas för att få bästa resultat?
Några nyckelord som vi kommit fram till under projektets gång är kontinuitet,
resurser och struktur. Vi anser dessa tre är nyckelord för att kunna bedriva ett
tillfredsställande rekryteringsarbete.
Kontinuitet
Som vi tidigare nämnt tror vi på vikten av att ha kontinuerliga rekryteringsinsatser
för att försöka uppnå ett stadigt inflöde av intressenter. Det verkar även vara så
att de flesta familjer vill fundera en tid innan de ansöker om att bli familjehem,
vilket kan göra det svårt att få resultat av rekryteringsinsatser som initieras när
bristen är ett faktum.
Vi tror även på vikten av att regelbundet påminna människor om behovet. Den
första eller de första gångerna någon ser information om behovet kanske det inte
resulterar i en intresseanmälan, men den tredje eller fjärde gången kanske det gör
det. Sannolikt är det positivt att det tar lite tid från det att någon får reda på behovet
till det att de anmäler intresse, på så sätt blir det en process fram till beslutet där
alla som påverkas hinner fundera igenom beslutet ordentligt.
Resurser
Rekrytering i den omfattning vi har bedrivit den under den praktiska rekryteringsfasen av projektet är tids- och resurskrävande. Att ha rekrytering som en bisyssla
som ska bedrivas i mån av tid är inte ett koncept vi tror på. Det leder sannolikt till
att det övriga arbetet prioriterar sig självt vilket gör att rekryteringen blir lidande.
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Med de kostnadsberäkningar vi redovisat tror vi även att det rent ekonomiskt lönar
sig att satsa tid och resurser på rekrytering.
Vi ser rekryteringsarbetet som något som ständigt byggs ut och förnyas, nya
kontakter skapas och underhålls. Att skapa och etablera kontakter och samarbeten
tar tid, att underhålla dem tar också tid. Under projektets gång har vi byggt upp
ett stort kontaktnät som vi har haft stor nytta av i rekryteringsarbetet. Om
rekryteringsarbete skulle läggas på is eller nedprioriteras under en längre tid efter
projektet, tror vi att det skulle medföra mycket merarbete med att försöka
återuppbygga detta kontaktnät. Detta knyter an till såväl resurser som kontinuitet.
Struktur
Vi har valt att skapa en modell och följa den, vilket vi tror är viktigt. Oavsett
vilken modell man väljer att följa så tror vi på vikten av att ha en tydlighet gällande
strukturen i rekryteringsarbetet.
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7 Metod för att mäta det praktiska rekryteringsarbetet
För att kunna mäta resultatet av vårt rekryteringsarbete har vi valt att titta på
internettrafiken på de delar av kommunens hemsida som behandlar frivilliga
uppdrag så som familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Vi har även
valt att titta på antalet intressenter för familjehems- och kontaktfamiljsuppdrag.
Den första tidsperioden är från den första september 2013 till och med sista
augusti 2014, alltså en period på ett år innan den praktiska rekryteringsfasen i vårt
projekt. Den andra tidsperioden är således den praktiska rekryteringsfasen, också
ett år, och sträcker sig från den första september 2014 till och med den sista
augusti 2015.
Vi har valt att redovisa dessa tidsperioder då vi vill redovisa mätperioder som
består av samma tidsperioder under året. Detta för att undvika variationer i resultat
som skulle kunna bero på att intresset är olika stort under olika delar av året. Detta
för att få ett så jämförbart resultat som möjligt.
En annan faktor som spelat in i vår avgränsning av mätperioderna är den medierapporteringen av flyktingkrisen i Syrien som var intensiv under början av
september 2015 och en tid därefter. Den tredje september 2015 publicerades
bilden på en treårig pojke som drunknat och spolats i land under familjens flykt
från Syrien. Det följdes av en oerhört kraftig inströmning av samtal från personer
som på olika sätt ville hjälpa till. Detta gör att vi inte inkluderat september månad
och månaderna därefter i vår mätperiod, då denna händelse påverkade
inströmningen av intressenter på ett sätt som gör att det inte skulle vara
representativt att redovisa den statistiken.
I denna redovisning ingår inte hur många intressenter som slutligen blivit
godkända eller hur många av dem som fått uppdrag. Anledningen till detta är att
det inte funnits tid och möjlighet att ta reda på det inom ramen för den studie vi
genomfört. För att kunna svara på frågan hur många familjehem av dem som
anmält intresse som fullföljt utredning och slutligen matchats för uppdrag måste
en ytterligare studie genomföras utifrån denna frågeställning. Att utreda ett
familjehem kan ta flera månader och att därefter hitta rätt familj till rätt barn kan
ta ännu längre tid.

7.1 Resultat av det praktiska rekryteringsarbetet
För att svara på frågan vilket resultatet av vårt rekryteringsarbete blev, har vi valt
att studera mängden trafik på de delar av kommunens sida som innehåller
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information om frivilliga uppdrag såsom jourhem, familjehem, kontaktfamilj och
kontaktperson. Statistiken redovisas årsvis bortsett från de två sista staplarna.
De två sista staplarna har vi valt att dela in i perioden före den praktiska
rekryteringsfasen (jan-aug 2014) samt perioden under den praktiska rekryteringsfasen (sept 2014-aug 2015).
Den sista stapeln redovisar alltså den trafiken på hemsidan under den praktiska
rekryteringsfasen.
Statistiken ser ut enligt följande:

Antal besökare/månad
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Figur 7: Antal besökare per månad på Linköpings kommuns hemsida ”Dubehövs-sidorna”.
Med hjälp av statistikverktyget som använts (Google analytics) kan vi även se
vilken del av sidorna för frivilliga uppdrag som har haft flest besökare.
Exempelvis sidan som innehåller information om familjehemsuppdrag,
kontaktfamiljsuppdrag, kontaktpersonsuppdrag och så vidare.
Vi anser att ovanstående diagram tydligt visar en uppgång i antalet besök från och
med september 2014, vilket var när vi inledde den praktiska rekryteringsfasen i
vårt projekt. Antalet sidbesök har därefter ökat för varje månad som projektet
fortgått.
Den allmänna delen av dessa sidor, det vill säga den första sidan man kommer till,
för att sedan klicka sig vidare till de uppdragsspecifika sidorna, redovisas inte i
denna statistik. Vi väljer att endast redovisa vilken uppdragsspecifik sida som har
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haft flest besökare under dessa år. Vi finner denna statistik intressant då vårt
huvudfokus i rekryteringsarbetet varit att rekrytera just familjehem.
Statistiken ser ut enligt följande för vilken uppdragsspecifik sida på hemsidan som
fått flest besök under en tidsperiod:
2010:
2011:

Kontaktperson
Kontaktfamilj/stödfamilj (finns på hemsidan under
samma sida/flik)
2012:
Kontaktfamilj/stödfamilj
2013:
Kontaktperson
Jan - aug 2014:
Kontaktfamilj/stödfamilj
Sept 2014 - aug 2015: Familjehem & kontaktperson (finns på hemsidan under
två olika sidor/flikar)
Under september 2014 - augusti 2015 fick sidorna för familjehemsuppdrag och
kontaktpersonsuppdrag exakt lika många besökare, därför omnämns båda två.
Antal inkomna intressenter
Familjehemskonsulenterna tar emot intresseanmälningar via telefon, mail och
hemsidan. När en intresseanmälan tagits emot skickas ett frågeformulären hem
till intressenten. Antal utskickade frågeformulär:
Sept 2013 – aug 2014:
Sept 2014 - aug 2015:

Familjehem: 43
Familjehem: 65

Kontaktfamilj: 4
Kontaktfamilj: 13

Ovanstående statisk visar en ökning om 51 % av antalet intressenter som hört av
sig till våra familjehemskonsulenter under perioden för den praktiska
rekryteringsfasen, jämfört med perioden innan. Vi tolkar detta som att de
rekryteringsaktiviteter vi genomfört utifrån modellen har gett ett positivt utfall.
Vi vill dock betona att detta är vår tolkning. Huruvida det finns en stark
korrelation mellan antalet besökare på hemsidan samt antalet intressenter, och de
rekryteringsaktiviteter som utförs går inte att säga med säkerhet, men vår tolkning
är att det rimligen hänger samman.
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8 Diskussion
I vårt arbete med den praktiska rekryteringen, som haft sin utgångspunkt i den
forskning och litteratur vi tagit del av, har vi tagit i beaktning när forskningen är
producerad. Forskning av denna typ ger information om befintliga familjehem,
information som inte nödvändigtvis stämmer överens med de familjer som väljer
att bli familjehem i framtiden. Dock anser vi att den typ av studier som redovisats
i denna studie kan ge en fingervisning om likheter och olikheter bland familjer
som väljer att bli familjehem, något vi upplever att vi haft stor användning för i
vårt rekryteringsarbete.

Hur bedrivs rekryteringsarbete som inriktar sig på familjehem,
nationellt och internationellt?
Den samlade bilden vi har fått under projektets gång, såväl utifrån litteraturen som
från yrkesverksamma, är att rekryteringen i de allra flesta fall bedrivs med
bristande kontinuitet, i många fall oklar målgruppsbeskrivning och bristande
utfallsanalys, och att detta är en konsekvens av att rekryteringen bedrivs med för
små resurser, främst gällande arbetstid.

Har förutsättningarna för rekrytering av familjehem förändrats över
tid? I så fall hur?
Kanske kan det vara så att rekryteringen av familjehem längre tillbaka i tiden till
större del skött sig själv? Detta skulle kunna bero på att det var ett val som låg
nära tillhands för de kvinnor som inte förvärvsarbetade. I dagens tvåförsörjarsamhälle kan man tänka sig att det inte blir aktuellt med familjehemsskap på
samma sätt som det blev tidigare.
En förutsättning för kommunernas familjehemsrekrytering som definitivt har
förändrats, är att de nu befinner sig på en konkurrensutsatt marknad, vilket inte
har varit fallet tidigare. Vår upplevelse är att de privata organisationerna har ett
helt annat tänk gällande marknadsföring än vad kommunerna generellt har. Vi
upplever att de satsar mer på marknadsföring och rekrytering av familjer. Här tror
vi att många kommuner kan lära av de privata organisationerna.
Sedan kan man givetvis anta att vissa av de privata aktörerna har helt andra
ekonomiska resurser för att bedriva marknadsföring och så vidare. Dock är det
givetvis upp till kommunerna att välja om de vill fortsätta som vanligt, eller om
de vill förändra sitt eget sätt att arbeta? Kanske har de privata aktörerna varit ett
bekvämt sätt för kommunerna att lösa frågan gällande bristen på familjehem? Om
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det finns privata aktörer som erbjuder familjehemsvård så blir inte det egna
kommunala behovet av rekrytering lika stort? Vi tror att det finns en risk med att
vara beroende av externa alternativ, om marknaden för familjehemsvård blir
hårdare reglerad i framtiden och en del privata aktörer väljer lägga ner sin
verksamhet, vem skall då klara kommunernas behov av familjehem?
Som vi tidigare varit inne på har andelen unga i behov av särskilt stöd som
placeras i familjehem istället för HVB (hem för vård och boende) ökat utifrån en
strävan att undvika institutionsvård. Detta har lett till en delvis ny målgrupp för
familjehemsvården. Detta skulle kunna vara en faktor som förändrat
förutsättningarna för rekrytering av familjehem.
Vi har ställt oss frågan varför mun-till-mun-metoden längre tillbaka i tiden har
varit dominerande gällande familjehemsrekrytering. Är det så att kommunerna
inte satsat resurser på familjehemsrekrytering utan helt enkelt lämnat det till de
befintliga uppdragstagarna att sprida kännedom om behovet? Och om så är fallet,
skulle vi ha fler familjehem som kommit till på annan väg om det hade arbetats
mer aktivt med rekrytering?

Kan vi utforma vårt rekryteringsarbete för att göra det mer effektivt?
Vi tror att det bästa sättet att bedriva familjehemsrekrytering är genom ett
konsekvent, långsiktigt och strukturerat arbetssätt. Konsekvent i bemärkelsen att
inte låta rekryteringsarbetet avstanna exempelvis för att man upplever att behovet
av familjehem är tillgodosett för stunden. Långsiktigt utifrån att det kan ta tid att
se resultatet av rekryteringsarbetet. En aktivitet i form av ett arbetsplatsbesök kan
så ett frö hos ett potentiellt familjehem men det kanske dröjer flera månader innan
de hör av sig till socialtjänsten. Avslutningsvis vill vi betona att vi anser att
rekryteringsarbete måste bedrivas strukturerat. Det vill säga att man som kommun
arbetar både med generell rekrytering och målgruppsinriktad rekrytering. Hur
detta sedan görs är en fråga för varje kommun men vår förhoppning är att den
rekryteringsmodell vi presenterat kan erbjuda stöd gällande detta.
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9 Checklista till kommuner
Nedanstående är en grundläggande checklista som vi hoppas kan fungera som
stöd för kommuner som önskar skapa en struktur i sin familjehemsrekrytering.
Som vi tidigare varit inne på anser vi att familjehemsrekrytering är någonting som
det bör avsättas tid och pengar till.
1. Klargör vilka förutsättningar den/de som ska arbeta med familjehemsrekrytering har för att bedriva sitt arbete i form av tid och budget.
2. Upprätta en kommunikationsplan.
3. Gör en kartläggning i er kommun:
•
•
•
•
•

Vilka samarbetspartners finns det som kan vara av intresse?
Vilka forum/nätverk finns det som kan vara intresse?
Ska arbetsplatsbesök göras? Om ja, vilka ska prioriteras?
Vilka mässor, marknader, evenemang och så vidare sker under året?
Vilka mediakontakter skall tas?

4. Inkludera kommunens kommunikationsavdelning eller motsvarande i
arbetet, om en sådan finns att tillgå. Det kan vara till stor hjälp att få hjälp
och råd av personer som arbetar med att marknadsföra kommunen.
5. Gör en ungefärlig planering för hela året, exempelvis i form av ett GANTTschema (ett GANTT-schema är ett slags flödesschema som kan användas
för att illustrera olika delar och faser i exempelvis ett projekt). Detta för att
kunna planera och visualisera vilka aktiviteter som görs när och i vilket
syfte. Diskutera frågor som till exempel:
•
•
•
•

Vem gör vad?
Hur mycket får rekryteringsaktiviteterna kosta?
Vilken rekryteringsstrategi vill vi främst satsa på, och varför?
Vad som ska prioriteras när under året, och varför?

6. Om möjligt, börja föra statistik över exempelvis antalet inkomna
intressenter och besökare på hemsidan. Följ statistiken och analysera
resultatet i gruppen.
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7. Arbeta utifrån rekryteringsmodellen, dokumentera vilka kontakter som tas
och vilka aktiviteter som genomförs.

8. Involvera andra aktörer som också arbetar med frivilligarbete. Avsätt tid
för möten med exempelvis Överförmyndarenheten, Kriminalvården,
Landstinget, Röda Korset osv.
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Bilaga intervjufrågor för telefonintervjuer

Ålder? Titel? Kommun? Antal år på tjänsten?
Hur många familjehem i kommunen totalt?
Budget för rekrytering? Tjänster? Hur är det organiserat i er kommun?

Vilka rekryteringsaktiviteter har ni genomfört det förra året?
Hur många aktiviteter totalt?
Hur arbetar ni för att vårda och behålla de resurser ni har?
Har det blivit svårare eller lättare/ingen förändring att rekrytera familjehem
under den tid du arbetat?
Vilka blir /är familjehem? Kön, ålder, bostadsort?
Varför slutar familjehem?
Varför börjar familjehem?
Hur många familjehem har du utrett?
Vad har fått dessa familjehem att anmäla intresse?
Vad är din generella syn på rekryteringen av familjehem? Vad fungerar och vad
fungerar inte?
Hur kan kommunerna bli bättre på rekrytering?
Hur kan man locka fler familjehem?
Hur viktig är ersättningen?
Finns det några andra belöningar för familjehemmen som är viktiga?
Får era familjehem träffa varandra?
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Arbetar ni med sociala medier i syfte att rekrytera?
Hur upplever ni effekten av det?
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