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Abstract 

Title: To reach future foster families- a qualitative study that shows how 

Familjehemscentrum can recruit foster families. 

The purpose of this bachelor thesis is to examine the different ways that 

Familjehemscentrum use to increase the number of families that show interest in taking 

care of foster children. This thesis will examine which families are targeted by 

Familjehemscentrums present communication, which families they should target in the 

future and also the best way to do that. In order to answer these questions a number of 

interviews were conducted. The first interview was a group interview with three social 

workers that all work at Familjehemscentrum. Three more individual interviews were 

conducted with representatives from foster families to investigate how they were recruited 

and what they think about being a foster family. The study is based upon relationship 

management and different communication models identified in the Excellence-study.   

The results of the interviews showed that Familjehemscentrums communication is 

directed at heterosexual, non-religious, Swedish born families that live outside of the city. 

If they widen their target group to include homosexual, religious and non-Swedish born 

families they would have more families to pick from when deciding who should take care 

of a foster child. The social workers explained that they would like to see more young 

families become foster families. The conclusion of this thesis is that Familjehemscentrum 

can target these young families, along with other types of families, by using social media in 

a greater extent and also by using the present foster families as a type of ambassadors. 

Keywords: foster families, foster children, recruitment, relationship management, 

strategies, Excellence-study, strategic communication. 
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1. Inledning 

	  
I februari 2014 skrev Håkan Ceder, särskild utredare i utredningen om tvångsvård för 

barn och unga, en debattartikel i Dagens Nyheter om att kontrollerna av familjehem och 

jourhem borde stärkas, då det händer att utsatta barn placeras i familjer där de utsätts för 

övergrepp (dn.se/debatt, 2014-02-11). Han föreslår att familjehemmen ska utredas i två 

steg, först familjehemmets allmänna lämplighet och sedan om familjehemmet kan 

tillgodose barnets specifika behov. Håkan Ceder skriver  

 

Med dagens regler finns en särskild risk för bristande insyn i jourhemmen, 

eftersom dessa ofta anlitas av flera kommuner och det inte byggs upp någon 

nära kontakt med en och samma socialsekreterare. Det förekommer att 

jourhemmen inte är utredda av någon kommun. För att öka säkerheten för barn 

som placeras i jourhem föreslår jag därför att varje kommun som avser att 

anlita ett visst jourhem måste utreda och lämna medgivande. (dn.se/debatt 

2014-02-11).  

 

Hans uttalande visar på problematiken med de privata aktörerna som finns på 

marknaden. Genom att kommunerna, i det här fallet Familjehemscentrum i Umeå, inte 

kan göra egna utredningar av familjehem tappar de kontrollen över om de anlitade 

familjerna är lämpliga eller inte. Om Familjehemscentrum skulle få större insikt i de 

privata aktörernas rekrytering och utredningsmetoder finns det goda chanser för att färre 

olämpliga familjer får uppdrag från kommunen. Om Familjehemscentrum skulle lyckas 

rekrytera fler familjehem skulle de inte behöva använda de privata aktörernas familjehem 

alls. De som idag är ansvariga för att öka rekryteringen av familjehem för 

Familjehemscentrum är tre socialsekreterare. De har ingen tidigare erfarenhet av 

rekryteringar och har inte heller någon utbildning inom ämnet. De har däremot lång 

erfarenhet av socionomyrket och har därför kunskapen som behövs, men inte metoderna. 

 

Familjehemscentrum är ett samarbete mellan sex olika kommuner- Bjurholm, 

Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs. Deras uppgifter är att: 

• Tillgodose kommunernas behov av akuta jourplaceringar av barn, ungdomar 

och föräldrar/barn 

• Förmedla familjehem till kommunerna när de behöver placera ett barn eller en 

ungdom för längre tids vård. 
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• Rekrytera, utreda och utbilda familjehem 

• Vara en kunskapsbas när det gäller avtal och ersättningar 

(umearegionen.se/familjehemscentrum, 2014-01-23) 

Det är Familjehemscentrums uppgift att omhänderta barn och ungdomar som de bedömer 

inte kan stanna kvar hos sina familjer på grund av olika skäl. Det kan vara bland annat 

missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Familjehemscentrum ska även hitta en ny familj 

att placera de omhändertagna barnen och ungdomarna i, tills det att de bedömer att 

barnen och ungdomarna kan återvända till sina biologiska familjer.  

 

1.1 Problemformulering 

Familjehemscentrum är inte ensamma på marknaden när det kommer till rekryteringar av 

familjehem. De är de enda kommunala aktörerna, men det finns även privata aktörer som 

vill rekrytera dessa familjer. När socialtjänsten omhändertar ett barn måste de se till att 

placera barnet så fort som möjligt, och har de själva inga familjehem som de kan använda 

måste de vända sig till de privata aktörerna för att se om de har några lämpliga 

familjehem. Det är problematiskt, då Familjehemscentrum själva inte har utrett dessa 

familjer och vet i regel för lite om dem, än om de själva hade rekryterat familjen. På den 

privata marknaden finns ett vinstintresse, som inte delas av Familjehemscentrum, vilket 

problematiserar situationen ytterligare. De privata aktörerna får betalt av 

Familjehemscentrum för varje uppdrag (familjehem som matchas med ett omhändertaget 

barn eller ungdom), och därför är det viktigt, ur en ekonomisk synvinkel, att de privata 

aktörerna har många familjehem att välja mellan. Detta kan leda till att de utredningar 

som görs innan ett familjehem blir godkänt inte håller samma standard som 

Familjehemscentrums utredningar, då Familjehemscentrum idag ställer mycket höga krav 

på sina familjehem. Om de privata aktörerna har lägre krav på sina familjehem, för att 

lyckas få fler bokade uppdrag, kan det leda till att de omhändertagna barnen och 

ungdomarna kommer till familjehem som inte är så bra som de skulle kunna vara. 

Eftersom de barn och ungdomar som placeras är mycket känsliga och i stort behov av 

stabila miljöer är det ytterst viktigt att de familjehem som de placeras i kan erbjuda just 

det (Intervju 2). 

Enhetschefen för Familjehemscentrum, Karin Gothefors Linder, tycker idag att det finns 

ett problem med familjehemsrekryteringen (Intervju 1). I dagsläget blir varje nytt 

familjehem nästan omedelbart parat ihop med ett barn eller en ungdom som måste 

omplaceras. Hon vill skapa en slags bank där de kan samla olika familjehem för att göra 
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deras matchning av familjehem och barn effektivare. Karin Gothefors Linder tror att 

genom att bygga upp en bank av olika resurser kan de omplacerade barnen och 

ungdomarna hamna i ett familjehem som är optimalt för just dem, istället för att hamna i 

det första bästa lediga (Intervju 1).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att göra en förstudie till en kommunikationsplan som ska öka 

rekryteringen av familjehem för Familjehemscentrum i Umeå. Det ska ske genom att 

identifiera nya målgrupper som Familjehemscentrum kan rikta sig till, och genom att 

anpassa rekryteringsmetoderna efter dessa målgrupper. De frågeställningar som valt ut är 

följande: 

• Hur arbetar Familjehemscentrum med rekrytering av familjehem idag? 

• Vem/vilka ingår i målgruppen som Familjehemscentrum vill nå? 

• Finns det ytterligare människor som skulle passa in i Familjehemscentrums 

målgrupp och vilka är dessa? 

• Hur kan Familjehemscentrum nå dessa människor? 

 

1.3 Bakgrund 

Det finns tre olika typer av uppdrag för familjehem, och det första är det traditionella 

familjehemmet. Då placeras ett barn eller en ungdom hos en familj med målsättningen att 

hen ska bo hos familjen allt ifrån några månader eller ända fram tills att hen blir vuxen. 

Barnet blir alltså en del av familjen och bor hos dem på heltid, och ansvaret för barnet 

delas av den nya familjen, den biologiska familjen och socialtjänsten. 

Den andra typen av uppdrag är att vara ett förstärkt familjehem. Då tar familjen emot 

ungdomar som är mellan 13-20 år för en längre period. Socialtjänsten har som krav att 

minst en vuxen måste vara hemma på heltid, att hemmet ska inte ligga mer än 10 mil från 

Umeå, att de vuxna ska ha körkort samt att de kan erbjuda ungdomen ett eget rum.  

Den tredje och sista typen av uppdrag är jourfamiljehem. Då tar familjer emot barn och 

ungdomar mellan 0-20 år för kortare perioder, ofta kan det vara varannan helg. 

Jourfamiljerna används för att avlasta traditionella familjehem och förstärkta jourhem. 

Alla tre typer av uppdrag genererar en ekonomisk ersättning till familjehemmen, men de 

förstärkta familjehemmen erbjuds mer, då det kräver mycket mer tid och ansvar 

(umearegionen.se/familjehemscentrum, 2014-02-06).  
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Rekryteringsprocessen för blivande familjehem inleds med att de anmäler sitt intresse, 

antingen via telefon eller via Familjehemscentrums hemsida. Anmälningen landar hos 

enhetschefen Karin Gothefors Linder som distribuerar den till en av socialsekreterarna. 

Socialsekreteraren tar i sin tur kontakt med det blivande familjehemmet via telefon och 

finns det inga uppenbara hinder bokas en intervju in för att träffa dem. Sedan undersöks 

familjens historik hos kronofogden, polisen och försäkringskassan, men även uppgifter om 

hälsan och bostaden kontrolleras. Den fullständiga listan över kontrollpunkter presenteras 

i bilaga 1. Om allt fortfarande anses vara okej och inga hinder dykt upp tas sedan tre olika 

referenser in från personer i familjens omgivning. Det sista steget består av intervjuer med 

familjens alla medlemmar för att säkerställa att alla är införstådda med vad det innebär att 

vara familjehem och att de är redo för uppdraget (Intervju 2). 

Den information som finns på Familjehemscentrums hemsida är indelad under fem flikar; 

om familjehemscentrum, att vara familjehem, att vara förstärkt 

familjehem/jourfamiljehem, just nu söker vi, kontakta familjehemscentrum. Det står vad 

Familjehemscentrums uppgifter är, vilka krav de ställer på familjehem, vilka olika typer av 

familjehem det finns och vad deras uppgifter är, hur många fler familjehem som behövs i 

dagsläget samt ett formulär för intresseanmälan (umearegionen.se/familjehemscentrum, 

2014-02-24).  

Familjehemscentrum har även en broschyr som de delar ut till de som är intresserade av 

uppdraget. Den heter ”Har ni plats för en till? Bli familjehem.”. Den innehåller fem 

rubriker; funderar ni på att bli familjehem?, varför behövs familjehem?, vilka kan bli 

familjehem?, vad erbjuds man som familjehem?, fakta om Familjehemscentrum. På sista 

sidan återfinns även telefonnumret till Umeå kommuns växel samt adressen till 

Familjehemscentrums hemsida. Informationen i broschyren är kortfattad och avslöjar inte 

mycket om uppdraget. Broschyren fungerar som ett komplement till den information som 

finns på hemsidan. I dagsläget använder Familjehemscentrum inga sociala medier. De 

finns bara tillgängliga via deras hemsida på internet även fast stora delar av befolkningen 

idag finns på sociala medier, och då främst facebook (http://www.soi2013.se/). 

1.3.1 Kommunikationsplan 

Familjehemscentrum har länge haft planer på att förändra sina rekryteringsmetoder. De 

vet dock inte vilka metoder som är lämpliga och hur de ska använda dessa metoder. För 

att underlätta kommunikationsarbetet i rekryteringsprocessen är det viktigt att definiera 

det, och det kan göras genom att skapa en kommunikationsplan. Kommunikationsplanen 

innehåller information om vilka insatser som ska göras, hur dessa insatser ska 

genomföras, hur lång tid det får ta och vad det får kosta. Målet med en 
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kommunikationsplan är att den ska minimera riskerna som kan uppstå och på så sätt 

undvika onödigt arbete (Tonnquist, 2012:205). Eftersom det krävs mycket planering för 

att skapa en kommunikationsplan är det bra att först genomföra en förstudie för att ta 

reda på om det finns underlag för kommunikationsplanen. Förstudien genomförs innan 

projektet sätts igång och används för att minska osäkerheten kring ett projekt genom att 

besvara frågor som kan uppkomma. Det handlar om att analysera nuläget, identifiera 

intressenter, ta fram förslag på lösningar och att skapa en preliminär plan för 

genomförandet (Tonnquist, 2012:55).  
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2. Teori och tidigare forskning 

Eftersom denna studie syftar till att undersöka vilka Familjehemcentrums målgrupper är 

och hur dessa kan nås lämpar det sig att studien byggs på teorier som behandlar olika 

kommunikationsmodeller. 

2.1 Tidigare forskning 

För att undersöka vad denna studie har att bidra med är det viktigt att ta reda på vilken 

forskning som tidigare har bedrivits inom området, samt hur den här studien kan luta sig 

mot dessa projekt. Det finns inte mycket forskning kring familjehemsrekryteringar att 

tillgå och därför valdes en studie kring organdonation som komplement till den uppsats 

som behandlar familjehemsrekryteringar. 

2.1.1 Familjehem sökes 

Kristina Borg och Stina Lindell skriver i uppsatsen Familjehem sökes- rekrytering av 

familjehem i förändrade livsmönster (Högskolan Väst) om hur många 

familjehemssekreterare värderar trygghet, förutsägbarhet och stabilitet högt hos ett 

familjehem. De fann att familjehemssekreterarna ofta återkom till ord som ”kärnfamilj” 

och ”traditionell familjestruktur”. Borg och Lindell menar att de egenskaper som söks hos 

ett familjehem inte överensstämmer mer dagens samhälle, utan reflekterar en tid som 

delvis har passerat. De menar att socialtjänsten kan, genom att bortse från traditionella 

familjestrukturer, hitta andra familjer som är villiga att agera familjehem. De räknar upp 

familjer som lever trångt, har annan etnisk bakgrund, är homosexuella eller ensamstående 

föräldrar som exempel på de som inte passar in inom de traditionella familjestrukturerna. 

De trycker på att socialtjänsten borde värdera familjer som bor i mindre lägenheter i stan 

högre än vad de gör idag, för det kan visa sig att de har mer kärlek och psykologiskt 

utrymme att erbjuda än vad en familj som bor i en stor villa på landet har. 

Om Familjehemscentrum kunde bredda sin målgrupp på det sätt som Borg och Lindell 

föreslår skulle de få ett större utbud av familjer att välja från när de ska hitta lämpliga 

familjehem. 

2.1.2 Organ donation worldwide: solutions to increase organ donation rates 

Aiden McDowell skriver in sin master-uppsats om de problem som finns runt om i världen 

med att få människor att ställa upp som organdonatorer (Hamburg University of applied 

sciences). Att besluta sig för att donera sina organ kan vara ett svårt och livsförändrande 

beslut, på samma sätt som det kan vara vid ett beslut att ta på sig rollen som familjehem. 

Aiden McDowell har undersökt några olika metoder som används för att öka 

organdoneringen, bland annat The Spanish model,Public education campaignes och 
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Incentives. The Spanish model bygger på den modell som finns i Spaninen, där det har 

skapats ett stort nätverk där alla sjukhus är delaktiga och samarbetar med staten för att 

kunna rekrytera fler organdonatorer. Modellen är väldigt bred och innefattar information 

om hur sjukhusen samarbetar med varandra, hur personalen kommunicerar med 

anhöriga till den som ska donera sina organ samt hur de arbetar med de som varit 

inblandade i olyckor med dödligt utfall. Modellen Public education campaignes handlar 

om att öka medvetenheten om organdonation hos befolkningen i ett land genom att 

anordna olika event och driva igenom kampanjer som belyser problemet. Ett exempel på 

det är den holländska dokusåpan ”the donor show” där en dödligt sjuk kvinna skulle 

donera sin ena njure till vinnaren av programmet. Programmet fick stor uppmärksamhet 

och ledde till en ökad medvetenhet hos befolkningen (McDowell, 2012). McDowell skriver 

att de familjer som tog del av någon av dessa kampanjer innan de var tvungen att ta 

beslutet om organdonation för en döende anhörig var chansen större att de skulle säga ja 

än om de inte hade sett någon av kampanjerna. Den sista modellen som presenteras är 

Incentives som bygger på att de som donerar organ ska uppmärksammas på något sätt för 

deras goda gärningar. Det brukar handla om att de får en så kallad ”medal of honor” för 

deras insats, och utmärkelsen delas även ut till de som avlidit. 

Aiden McDowell kom fram till att det inte finns någon enskild bästa lösning. Han menar 

att eftersom det är ett så pass känsligt ämne och ett svårt beslut, som ibland måste tas när 

en person ligger för döden, är det svårt att hitta en specifik metod som kan användas. En 

metod som han dock anser kunna ge bättre långsiktiga resultat är att öka medvetenheten 

hos befolkningen kring organdonation och vad en handling från deras sida kan göra för en 

annan människa i nöd. 

Organdonation är på samma sätt som familjehemsuppdraget ett stort åtagande och kräver 

därför ett stort engagemang. Metoderna som används för att öka organdonationerna kan 

även användas för att öka intresseanmälningar för familjehem, speciellt i form av att öka 

medvetenheten hos befolkningen om vad familjehemsuppdraget innebär och vilken 

skillnad de kan göra för utsatta barn. 

2.1.3 I välgörande syfte 

Cecilia Linder och Hedvig Westerberg skriver i sin kandidatuppsats I välgörande syfte- en 

explorativ studie av välgörenhetsorganisationers marknadsföringsstrategier i relation 

till donatorers engagemang (Södertörns högskola, 2010) om hur fyra olika 

välgörenhetsorganisationer arbetar med att få in mer donationer. De fyra 

organisationerna som studerades var Djurens Rätt, Rädda Barnen, SOS Barnbyar och 

Hjärt-Lungfonden.  
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Genom en enkätundersökning fann de att 70 % av de tillfrågade (66 personer inom 

Stockholmsområdet) inte var personligt involverade i en välgörenhet och att 65 % aldrig 

eller mer sällan än en gång i månaden donerade pengar till välgörenhet. 

Uppsatsförfattarna drog slutsatsen att det berodde på att många 

välgörenhetsorganisationer fått dåligt rykte genom bland annat höga löner till chefer och 

att endast en liten del av de pengar som doneras går till de behövande.  

Linder och Westerberg intervjuade även olika representanter från de utvalda 

välgörenhetsorganisationerna och under intervjuerna framkom det att alla 

representanterna ansåg att de långvariga relationerna med donatorerna var viktigast. 

Claes Kampe från Djurens Rätt sa att de arbetar mycket med medlemsvård eftersom deras 

medlemmar fungerar som varumärkesambassadörer. För Familjehemscentrum kan det 

vara intressant att tänka på ett liknande sätt, då de vill finna nya familjehem som även 

förblir familjehem under en lång tid.  

Genom intervjuerna kunde Linder och Westerberg komma fram till att representanterna 

från välgörenhetsorganisationerna ansåg att människor antingen donerade för att visa att 

de är fina och snälla människor eller för att de är genuint engagerade. De kom även fram 

till att de som donerar pengar till välgörenhet oftast är långt involverade istället för högt 

involverade, då de flesta gav pengar en eller två gånger och kände sig nöjda efter det. 

Familjehemscentrum bör hitta människor som är högt involverade då det kräver ett 

mycket större engagemang att ta emot ett barn i sitt hem än att donera pengar till en 

välgörenhetsorganisation.  

2.2 Teori 

Som referensram till analysen av det empiriska materialet har tre teorier använts, 

nämligen relationship management, Excellence-studien samt olika budskapsstrategier. 

Här redogörs för teorierna och varför de tillför något till studien.  

Informations- och kommunikationsområdet utgår från två olika inriktningar, 

marknadskommunikation och samhällskommunikation (Larsson, 2005:24). 

Marknadskommunikation brukar liknas vid det som kallas för PR, public relations, och 

medie- och kommunikationsvetenskapsforskaren Larsåke Larsson beskriver det som ”ett 

begrepp för organisationers allmänna relationer med sin omvärld” (2005:8). PR har olika 

definitioner beroende på land och kultur, men i det svenska samhället finns starka 

paralleller mellan marknadskommunikation och PR. Marknadskommunikation bottnar i 

konsumtion medan samhällskommunikation bottnar i information, vilket gör att de två 

inriktningarna används på olika sätt av olika typer av organisationer. Myndigheter 
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använder sig ofta av samhällskommunikation för att sprida budskap som befolkningen i 

ett samhälle bör eller måste få reda på. Det kan handla om sluta röka-kampanjer för att se 

till att befolkningen ska bli friskare, men även sådan information som att det snart är 

riksdagsval och hur man gör för att rösta. Marknadskommunikation används vanligen när 

en vara eller tjänst ska säljas, till exempel mobiltelefoner som säljs av elektronikföretag. 

Eftersom Familjehemscentrums verksamhet är speciell, då det både handlar om att sprida 

information samtidigt som de vill få människor att engagera sig och aktivt ta hand om ett 

barn, kan deras kommunikationsarbete klassas som både marknads- och 

samhällskommunikation. De vill att befolkningen ska uppmärksamma familjehemsrollen 

genom att sprida information och på så sätt hjälpa de utsatta barnen. Men eftersom det 

inte räcker med att befolkningen är medvetna om problemet för att lösa det krävs det att 

Familjehemscentrums kommunikation kan leda till en slags ”konsumtion”, och i det här 

fallet handlar konsumtionen om att åta sig att ta hand om ett utsatt barn. De tre teorier 

som presenteras nedan kan alla kopplas till både marknads- och samhällskommunikation, 

vilket passar Familjehemscentrums arbete bra.  

 

2.2.1 Relationship Management 

Inom relationship management sätts relationerna i centrum av kommunikationsarbetet. 

Teorin utvecklades under 1980-talet och handlar om hur relationen mellan en 

organisation och dess publiker gör att parterna kan påverka varandra på ett negativt sätt 

ur ett ekonomiskt, socialt, kulturellt och politiskt perspektiv, och att det är något som ska 

undvikas i så stor utsträckning som möjligt (Ledingham, Heath, 2005: 740). Relationship 

management handlar inte om att skapa maximal uppmärksamhet kring en kampanj som 

är aktuell, utan det handlar om att bygga långsiktiga relationer. Genom långsiktiga 

relationer kan riskerna för negativ påverkan på varandra reduceras. Skulle en kampanj 

misslyckas beror det troligtvis på att de inblandade parterna inte har en tillräckligt bra 

relation till varandra, och inte att kampanjen fått för lite uppmärksamhet (Ledingham, 

Heath, 2005: 741). 

 

SMARTS-modellen används ofta i samband med relationship management, och den 

består av scan (skanna den omliggande miljön), map (skapa målsättningar), act (utveckla 

metoder), rollout (använd metoderna i praktiken), track (utvärdera metoderna) och 

steward (övervaka och upprätthålla de goda relationerna) (Ledingham, Heath 2005: 744). 

SMARTS bygger på de fyra stegen: 

1. Analys 
2. Planera 
3. Implementera 
4. Utvärdera 
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Eftersom metoden är tydlig och rak, och syftar till att bygga långsiktiga relationer, är den 

passande för Familjehemscentrum, då de värderar långsiktiga relationer högt. Då mycket 

av den information och de målgrupper som Familjehemscentrum idag söker finns på 

internet är det viktigt att de som arbetar med SMARTS känner sig bekväma med att 

använda internet. Då samhället har förändrats mycket sedan internet introducerades för 

allmänheten för cirka 20 år sedan finns det dem som inte har varit lika delaktiga i 

förändringen som andra. Fenomenet kallas för digital divide och det belyser det faktum 

att det har skapats en klyfta mellan de som inte är bekväma med datoriserade och 

internetbaserade metoder och dem som är det och använder dessa metoder dagligen 

(McQuail, 2010:555). För att socialsekreterarna ska kunna utföra rekryteringsarbetet i 

största möjliga utsträckning är det viktigt att de kan ta del av de lösningar som finns på 

internet. 

 

2.2.2. Excellens-projektet  

PR-teoretikern James Grunig ledde under 1980- och 90-talen en undersökning som har 

kommit att kallas Excellence-projektet. Han undersökte då runt 300 amerikanska, 

kanadensiska och brittiska organisationers syn på kommunikation och sammanställde 

dessa till fem olika modeller; publicitetsmodellen, informationsmodellen, tvåvägs-

asymmetriska modellen, symmetriska modellen samt spelmodellen (Grunig et al, 

2002:13-15). Nedan presenteras informationsmodellen, tvåvägs-asymmetriska modellen 

samt den symmetriska modellen då det är de modellerna som är intressanta för den här 

studien. 

Informationsmodellen bygger på envägskommunikation, alltså information riktad från en 

organisation till en publik. Grunig menar att modellen är vanligast inom offentliga 

informationsverksamheter. När informationsmodellen följs väljs massmediala kanaler 

bort till förmån för broschyrer och foldrar som skickas till ospecificerade grupper. 

Målgruppsanalyser är alltså inte en viktig del i arbetet, utan målet är att informationen ska 

skickas ut (Falkheimer, Heide, 2007:72f). Modellen har fått kritik för att sakna strategier, 

målgruppsanpassning och utvärderingar. När dessa aspekter inte tas hänsyn till finns 

risken att kommunikationsinsatserna leder till svaga eller ej önskade effekter. En annan 

brist som pekats ut i informationsmodellen är att den baseras på envägskommunikation. 

Den möjliggör inte för återkoppling från publikens sida, vilket gör att materialet som 

skickas ut blir svårt att utvärdera.  
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Till skillnad från informationsmodellen bygger den tvåvägs-asymmetriska modellen mer 

på återkopplingar. Kommunikationsforskarna Jesper Falkheimer och Mats Heide 

beskriver modellen som ”en blandning mellan övertalning och anpassning” (Falkheimer, 

Heide, 2007:73). Om informationsmodellen till största del handlar om distribution av 

information handlar den här modellen om att undersöka vart budskapet landar hos 

mottagarna. Oftast används kvantitativa metoder, som enkätundersökningar, för att ta 

reda på hur budskapet mottagits. Modellen har fått kritik för att den inte är tillräcklig när 

det kommer till att sprida budskap. Kritikerna menar att det krävs andra 

kommunikationsformer som ger större utrymme för förhandlingar och dialoger mellan de 

inblandade parterna (Grunig et al, 2002:308).  

Nästa kommunikationsmodell är den symmetriska modellen, och den bygger på ett slags 

dialogideal, där deltagarna i en dialog ska vara jämställda parter. Här betonas det att 

dialog skapas via samtal och inte genom massmedier. Deltagarna inom dialogen bör då se 

varandra som subjekt och inte objekt för att skapa en jämställd och inbjudande miljö 

(Falkheimer, Heide, 2007:73). Modellen har fått kritik för att vara för utopisk, eftersom 

den inte tar hänsyn till de maktförhållanden som oftast finns inom alla slags relationer.  

De modeller som bäst passar in på Familjehemscentrums nuvarande arbete är en 

kombination mellan informationsmodellen och den tvåvägs-asymmetriska modellen, 

eftersom de skickar ut mycket information till många människor utan att ha en definierad 

målgrupp. Eftersom de har en hemsida med kontaktuppgifter finns möjligheten till 

återkoppling, antingen via mail eller telefon. Med tanke på den typ av arbete som 

Familjehemscentrum utför kan den symmetriska modellen vara den typ av 

kommunikationsmodell som skulle passa bra för dem i framtiden. Då får de möjlighet att i 

större utsträckning tala direkt med de individer som de vill nå, men för att göra det måste 

de veta exakt vilka människor de vill nå. 

2.2.3 Budskapsstrategier 

Varumärkesrådgivaren Ulf Dahlqvist och marknadsanalytikern Magnus Linde har gjort 

undersökningar och sammanställt dessa i två olika modeller som visar hur information 

kan riktas ut till människor beroende på budskapets innehåll och målgruppens ageranden. 

Den första modellen bygger på relationen mellan målgruppens agerande och målgruppens 

motivation. Är målgruppens motivation hög och målgruppens agerande rationellt lämpar 

det sig bäst med en rationell strategi, vilket ofta används när olika företag kommunicerar 

med varandra (Dahlqvist, Linde, 2009:50). Är målgruppens motivation hög och 

målgruppens agerande emotionellt är en känslomässig strategi att föredra, och den 

används vanligtvis vid marknadsföring av konsumentprodukter som exempelvis kläder, 
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men även när idébärande organisationer och ideella föreningar vill nå ut med sina 

budskap. Är målgruppens motivation låg och agerandet är rationellt kan en repetitiv 

strategi användas, vilken är vanlig vid annonsering från exempelvis livsmedelskedjor. 

Slutligen kan målgruppens motivation vara låg och agerande emotionellt, och då bör en 

social strategi användas. Den används ofta när ett företag vill rikta sig till ungdomar med 

ett lättare budskap (Dahlqvist, Linde, 2009:50).  

Nästa modell som Dahlqvist och Linde har tagit fram illustrerar förhållandet mellan 

budskapets svårighetsgrad och målgruppens agerande. Är svårighetsgraden hög och 

agerandet rationellt lämpar det sig att använda djup information med mycket text och 

siffror. Är svårighetsgraden hög och agerande emotionellt kan djup information 

presenteras med bild och musik. Är svårighetsgraden låg och agerandet rationellt bör 

grund information presenteras med hjälp av text och siffror. Om svårighetsgraden är låg 

och agerandet emotionellt kan det vara lämpligt att använda grund information i samband 

med musik och bilder (Dahlqvist, Linde, 2009: 85f).  

Excellens-teorierna och budskapsmodellerna kan hjälpa till att besvara frågeställningen 

”Hur kan Familjehemscentrum nå dessa människor?”. Eftersom Familjehemscentrum i 

dagsläget inte lägger ner mycket resurser på sin rekrytering kan det vara intressant att 

undersöka huruvida deras arbete mer liknar de tidiga modellerna som 

informationsmodellen och den tvåvägs-asymmetriska modellen eller om de mer liknar 

de budskapsstrategier som Dahlqvist och Linde presenterar. Eftersom de upplever att 

deras tidigare ansträngningar inte gett de resultat de vill nå kan slutsatser då eventuellt 

dras om Familjehemscentrums arbetsmetoder kan ses som gammalmodiga och inte så 

effektiva som de skulle kunna vara. 
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3. Metod och material 

I följande stycke presenteras urvalet och avgränsningarna av det empiriska materialet, 

samt den analys- och insamlingsmetod som tillämpades under uppsatsskrivandet. 

 

3.1 Urval 

På Familjehemscentrum finns det tre socialsekreterare som arbetar med rekrytering, och 

det är dessa tre som intervjuades. Anledningen till att inga fler socialsekreterare inom 

Familjehemscentrum intervjuades är för att de inte arbetar med rekrytering, och det är 

vad denna studie fokuserar på. De tre familjehemmen som intervjuades valdes ut slumpvis 

av de tre socialsekreterarna som arbetar med rekryteringen. De ombads att välja ut tre 

familjehem som inte har haft sitt uppdrag i mer än två år, då det betyder att 

familjehemmen fortfarande har rekryteringsprocessen färskt i minne. Anledningen till att 

tre familjehems intervjuades är för att ett familjehem inte kan ge en tillräckligt 

representativ bild av familjehemsrollen, medan tre familjehem ger en tre gånger så stor 

bild av uppdraget. Det gör det då möjligt att dra vissa slutsatser kring hur familjehemmen 

själva upplevde rekryteringen. Urvalet av intervjuobjekt gjordes genom en blandning av 

ett strategiskt urval, ett bekvämlighetsurval och ett totalurval (Trost, 2012:30). Det 

strategiska urvalet bygger på att först välja ut variabler av teoretisk betydelse, som 

exempelvis ålder och kön. Sedan görs nästa urval genom att välja variabler som bygger på 

egenskaper som är lätta att upptäcka och iakttaga. Det kan vara genom att leta i register 

eller genom att välja ut personer med vissa fysiska egenskaper, som exempelvis det etniska 

ursprunget (Trost, 2010:138). Den andra metoden, bekvämlighetsurvalet, bygger på att 

göra ett urval baserat på det som finns i omgivningen. Det kan göras genom att välja de 

personer som råkar sitta på samma buss eller genom att sätta ut en annons i en tidning 

och se vilka som svarar (Trost, 2010:140). Detta kan leda till att urvalet består av personer 

med olika egenskaper och personligheter som drar åt det extrema hållet, och det kan ge en 

felaktig bild av något som är tänkt att representera en norm, och det måste alltid tas i 

beaktande. Den sista urvalsmetoden, totalurvalet, är egentligen inget urval, utan alla inom 

målgruppen väljs ut (Trost, 2012:38). Eftersom utbudet av socialsekreterare som jobbar 

med rekrytering vid Familjehemscentrum är litet valdes de alltså ut genom ett totalurval, 

alla intervjuades. När det kommer till de familjehem som intervjuades valdes variabeln 

”inte varit familjehem i mer än två år” ut, men efter det byggde det på ett 

bekvämlighetsurval som innebär att de familjer som presenterades av socialsekreterarna 

intervjuades. Det fanns en risk med att låta socialsekreterarna välja ut de familjehem som 

intervjuades, och det var att de kan försöka vinkla resultatet genom att välja ut familjehem 

som de i förväg vet kommer att ge undersökningen en viss inriktning som gynnar 
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Familjehemscentrum. Det kan vara genom att dessa familjehem endast har positiva 

erfarenheter och är ett exempel på ett så kallat ”modell-familjehem” där allt stämmer och 

fungerar utan några problem. Det är dock svårt att styra socialsekreterarnas urval i en 

riktning som gör att kriterierna för bekvämlighetsurvalet och det strategiska urvalet inte 

bryts. I det här fallet går det endast att vara medveten om risken och hoppas på att det inte 

inträffade. 

 

3.2 Metod 

Statsvetarna Göran Bergström och Kristina Boréus beskriver en kvalitativ metod som en 

metod som bör användas när en studie syftar till att undersöka attityder eller åsikter, då 

den används för att upptäcka underliggande mönster och ideologier (Bergström, Boréus, 

2005:44). Eftersom den här studien bland annat syftar till att ta reda på vilka kvaliteter 

och egenskaper som eftersöks hos blivande familjehem kommer en kvalitativ metod att 

användas då den kan ge svar på vilka åsikter och attityder som finns hos några av de 

anställda på Familjehemscentrum. 

 

3.2.1 Intervjuer 

En del av den kvalitativa metoden är gruppintervjuer. Sociologiprofessorn Jan Trost 

beskriver gruppintervjuer som ett tillfälle att ta reda på deltagarnas erfarenhet och på så 

sätt samla tydliga teman och hitta mönster och riktningar för lösa problem (Trost, 

2010:46). Trost menar att kvalitativa intervjuer ska vara så öppna som möjligt för att 

tillåta de intervjuade att svara fritt. Genom att ställa enkla och raka frågor ökar chanserna 

för att få komplexa och innehållsrika svar (Trost, 2010:25). Den risk som kan uppstå i 

samband med gruppintervjuer är att en person tar en ledande roll och svarar på 

majoriteten av frågorna, vilket gör att de andra inte får chansen att uttrycka sig i samma 

utsträckning. Eftersom de som ska intervjuas har arbetat tillsammans i flera år är de väl 

bekanta med varandras personligheter och sätt att tala vilket minskar risken för att en 

eller flera personer ska känna att de inte vågar ta plats och säga vad de tycker. Fördelen 

med att använda gruppintervjuer är för att de som intervjuas då kan diskutera frågorna 

mellan varandra, och i den diskussion som uppstår kan nya åsikter och teorier som inte 

yttrats förr komma fram. På så sätt upptäcks underliggande mönster som kan leda 

Familjehemscentrum mot en ökad rekrytering av familjehem. Intervjun med 

socialsekreterarna kommer att leda till svaret för frågeställningarna ” Vem/vilka ingår i 

målgruppen som Familjehemscentrum vill nå?” samt ”Finns det ytterligare människor 

som skulle passa in i Familjehemscentrums målgrupp och vilka är dessa?”.  
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För att få en inblick i hur olika familjer får vetskap om familjehemsrollen, och vad som får 

dem att ta steget till att bli ett familjehem, kommer tre olika personer som idag har ett 

familjehemsuppdrag från Familjehemscentrum att intervjuas. Dessa intervjuer kommer 

inte att vara i grupp, utan kommer att ske individuellt. Detta för att familjehemsuppdraget 

kan innehålla känslig information, och att dela detta med andra människor i grupp kan 

upplevas som felaktigt (Trost, 2010:44f). Dessa intervjuer kommer att ske över telefon då 

de flesta familjehemmen som finns inom Familjehemscentrum är bosatta utanför Umeå 

kommun eller många mil från stadskärnan. En telefonintervju kommer då att underlätta 

för både intervjuaren och de intervjuade. Dessa intervjuer kommer heller inte att vara 

djupgående, utan endast bestå av ett fåtal frågor som behandlar ämnet om hur 

familjen/personen fick upp ögonen för familjehemsyrket och hur de gick till väga för att 

bli ett familjehem, och därför passar telefonintervjuer bra (Trost, 2010:42). Ett annat 

alternativ hade varit att använda sig av mailintervjuer, men då den metoden tillåter 

intervjuobjekten att reflektera längre över sina svar finns risken att svaren inte blir lika 

spontana som vid direkt kontakt. Dessutom kan intervjuaren inte uppfatta tonläge och 

röstförändringar hos intervjuobjektet, vilket försvårar en kvalitativ studie. Det är en 

nackdel att inte träffa den som ska intervjuas, då vissa aspekter som exempelvis 

kroppsspråk går förlorade, men på grund av var familjehemmen är bosatta stod valet 

mellan en mailintervju och en telefonintervju, och en telefonintervju är det bättre 

alternativet då det kan ses som mer personligt än en mailintervju.  

 

Intervjuerna med familjehemmen kan hjälpa till att besvara frågeställningen ”Hur kan 

Familjehemscentrum nå dessa människor?” då de kan bidra med sina erfarenheter av 

rekrytering och vad de tyckte var bra respektive dåligt i rekryteringsprocessen. Genom att 

de får reflektera över rekryteringsprocessen finns chansen att de kan komma med egna 

förslag för Familjehemscentrums framtida rekrytering. 

 

Den norska psykologen Steinar Kvale (1997:174) har identifierat några aspekter som är 

viktiga för arbetet med kvalitativa intervjuer. Han nämner bland annat vikten av att 

bearbeta och analysera materialet som samlas in. I det här fallet kommer det att ske 

genom att intervjuerna, som spelas in på ljudfil, kommer att transkriberas och sedan 

analyseras genom en metod som kallas meningskoncentrering. Metoden bygger på att 

materialet, som består av intervjuerna, ska formuleras mer koncist. Den mest väsentligen 

innebörden samlas och sammanställs till kortare stycken som underlättar arbetet (Kvale, 

1997:174). Analysmetoden består av olika steg, varav det första handlar om att forskaren 

ska läsa igenom intervjun för att få en bättre helhetsblick av materialet. Sedan ska 

forskaren dela in texten i olika kategorier och namnge dessa efter deras innehåll för att 
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sedan försöka tolka intervjupersonernas olika svar, helst utan fördomar, och på så sätt 

kunna dra slutsatser om intervjupersonernas åsikter. Det sker genom att använda 

frågeställningarna som fastställts i förhållande till texten och undersöka om de kan 

besvaras. Sedan kan intervjun sammanställas, koncentreras, för att presenteras 

tillsammans med sin tillhörande analys i en rapport (Kvale, 1997:177). Kvale menar även 

att det är viktigt att analysen byggs på de teoretiska perspektiv som valts ut för att 

förankra studien i vetenskap och se till att studien lyfts till en högre nivå (Trost, 2012:50f). 

I den här uppsatsen kommer koncentreringarna att presenteras i form av sammanfattande 

rubriker som understöds av citat utplockade från intervjuerna. 

 

3.2.2 Intervjuguide 

Jan Trost anser att det är viktigt att använda sig av en intervjuguide när en kvalitativ 

intervju ska genomföras. Intervjuguiden ska inte innehålla en lista på frågor utan snarare 

frågeområden (Trost, 2010:71). Dessa frågeområden ska fungera som riktlinjer för 

intervjun, och de tillåter de intervjuade att diskutera fritt inom området utan att ta hänsyn 

till specifika frågeställningar. Jan Trost menar att detta främst gäller då flera olika 

intervjuer ska genomföras, så att intervjuaren kan luta sig mot intervjuguiden och i vissa 

fall revidera den om hen upptäcker att guiden är otillräcklig efter ett antal intervjuer. Då 

endast en intervju genomförts med socialsekreterarna i denna studie användes 

färdigställda frågor, för att säkerställa att alla frågetecken retts ut. De var dock indelade i 

fyra olika kategorier, och inom kategorierna fick de intervjuade tala fritt. Det betyder att 

intervjuaren kan ställa frågor som är lämpliga inom kategorin om de passar in i det samtal 

som socialsekreterarna för, även om de inte finns nerskrivna i intervjuguiden sedan 

tidigare. De kategorier som används är bakgrund, nulägesanalys, familjehemmet och 

rekrytering. Kategorierna kommer även att underlätta analysen, då de delar in materialet i 

olika sektioner som kan analyseras var för sig enligt analysmetoden 

meningskoncentrering. Intervjuguiden redovisas i bilaga 2. Frågorna som ställs till de tre 

familjehemmen redovisas i bilaga 3. Förhoppningen är att intervjuerna ska leda till att ge 

klarhet i vad som gjort att de som idag har rollen som familjehem tog beslutet till att bli 

familjehem, samt vad socialsekreterarna har för uppfattningen om den rekrytering de 

bedriver i dagsläget och vad som kan förbättras.  

 

När en intervju ska genomföras är det viktigt att reflektera över intervjuns 

standardisering. Med det menas huruvida intervjuerna ska skilja sig från varandra eller 

om det inte ska finnas en avsaknad av variation (Trost, 2010:39). Det kan handla om hur 

frågorna ställs, vilket tonfall som används, temperaturen i rummet och tilltuggen som 

bjuds på. Något som också är viktigt är intervjuns strukturering. Det handlar om hur 
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frågorna är uppbyggda. Om frågorna är slutna, att det endast går att svara ja eller nej, är 

de strukturerade. Går det däremot att svara utförligt så är frågorna öppna, vilket betyder 

att de är ostrukturerade (Trost, 2010:40). Eftersom bara en intervju genomförts med 

socialsekreterarna kommer standardiseringen inte att kunna mätas, då den inte kommer 

att kunna jämföras med någon annan intervju. Den är däremot att semi-strukturerad, då 

vissa frågor är slutna, men majoriteten är öppna eftersom de ska bjuda in till diskussioner. 

Under telefonintervjuerna med familjehemmen eftersträvades en hög grad av 

standardisering, men då det inte går att avgöra eller kontrollera var den intervjuade 

befinner sig under telefonintervjun kan inte alla krav för standardisering uppfyllas. 

Däremot kommer nog inte graden av standardiseringen att påverka utfallet av 

telefonintervjuerna, då frågorna är få och intervjuerna inte tog lång tid. Snittiden för de 

tre telefonintervjuerna blev elva minuter. Frågorna som ställdes var även här semi-

strukturerade, då det efterfrågades både vissa exakta tidpunkter för deras engagemang i 

Familjehemscentrum, men också deras inställning till Familjehemscentrum. 

 

3.3 Metoddiskussion 

De metoder som är utvalda har bedömts som lämpliga för studien då de bidrar till att 

svara på frågeställningarna. Däremot är det viktigt att diskutera metodvalen ur etiska och 

tillförlitliga synvinklar, vilket görs nedan. 

 

3.3.1 Etiska problem 

Den etiska fråga som dyker upp i samband med studien och metodvalen är hur viss 

känslig information ska hanteras. Eftersom mycket av den information som finns om 

familjehem från Familjehemscentrums sida är sekretessbelagd finns endast en viss mängd 

material att tillgå. Om det dyker upp information under studiens gång, främst genom 

intervjuerna, som kan anses vara känslig och privat kommer den informationen inte att 

användas i rapporten. Ingen ska behöva känna sig uthängd eller avslöjad, och för att 

försäkra det kommer de familjehem som intervjuas att vara anonyma i rapporten.  

 

3.3.2 Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet menas hur tillförlitlig en undersökning är, och mer specifikt hur tillförlitlig 

den undersökningsmetod som använts är. Med validitet menas om undersökningens mål 

har uppfyllts med hjälp av de metoder som valts (Rosenqvist, Andrén, 2006:67f). Då en 

intervjuguide har följts i alla intervjuer har risken för skillnader i frågeställningarna 

minimerats. Frågeställningarna prövades även på en testperson innan de ställdes under de 
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riktiga intervjuerna för att säkerställa att de var relevanta och tydliga. Eftersom de 

socialsekreterare som intervjuats alla har haft minst 20 års erfarenhet som socionomer, 

och 15 års erfarenhet av olika familjehemsplaceringar, kan de dömas vara trovärdiga. De 

familjehem som intervjuats är förstahands-källor när det kommer till hur 

Familjehemscentrums rekrytering fungerar, och därför är den information som de innehar 

viktig för studien och dess resultat. Genom att koppla ihop de svar som framkommit 

under intervjuerna med de olika teorier som valts kan resultaten av studien anses ha hög 

validitet då endast trovärdiga källor använts tillsammans med vedertagna teorier.  

 

En brist som dykt upp i samband med studien är att antalet personer som intervjuats är 

få. Däremot har alla som arbetar med rekrytering på Familjehemscentrum intervjuats och 

därför går det ej att få ihop fler personer att ställa upp på intervjuer kring rekrytering. 

Antalet familjehem som intervjuades hade kunnat vara fler för att säkerställa vissa 

mönster och allmänna åsikter, men då variablerna som valdes ut minskade antalet 

tillgängliga familjehem i kombination med de familjehem som var villiga att ställa upp på 

intervjuer blev utfallet tre familjehem.  
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4. Analys och resultat 

Analysen bygger på det transkriberade materialet från de intervjuer som genomförts. Det 

transkriberade materialet resulterade i sammanlagt 22 sidor. Analysen är indelad i 

kategorier som beskriver de huvudteman som framkom under intervjuerna och är 

understödda med citat från socialsekreterarna och familjehemmen. I de fall där citaten är 

plockade från gruppintervjun kommer varannan persons uttalanden att fetmarkeras, då 

det underlättar för läsaren att se vem som säger vad. 

 

4.1 Nuläget 

För att kunna avgöra om Familjehemscentrums nuvarande rekryteringsarbete är anpassat 

efter deras målgrupp måste målgruppen definieras. Socialsekreterarna ombads att 

beskriva hur ett typiskt familjehem ser ut.  

 

Ag: [---] det kan ju se väldigt olika ut tänker jag. Kan man säga att det typiska 

familjehemmet är kärnfamiljen? Du vet, mamma, pappa, barn hemma. Är inte 

det typiska familjehemmet mer och mer två vuxna med antingen lite större 

barn eller utflugna barn? [---] 

Å: Jag vet faktiskt inte, jag tycker att jag har utrett både och den 

senaste tiden… 

A: Men är inte det typiska familjehemmet fortfarande utanför stan… några 

djur finns det där.. 

Å: Ja, djur! 

A:…hund eller katt…barn har dom ju, oftast… 

Å: och ganska ofta flera barn. Jag tror oftare att, nu är det bara en 

känsla du får här, det finns inga belägg mer än min erfarenhet, 

men oftare är det att man har många barn och kan tänkas ta fler än 

att man har ett barn och tänker liksom lite grann att man vill utöka 

familjen…för det har vi också, men jag tycker liksom att det brukar 

luta åt att de har tre-fyra barn och så tar man ett fjärde-femte för 

det spelar det inte så stor roll liksom. (Intervju 2) 

 

När socialsekreterarna på Familjehemscentrum ombads att beskriva ett typiskt 

familjehem nämnde de kärnfamiljen, alltså mamma, pappa och barn. Oftast har 

familjerna ett djur, och de bor några mil utanför Umeå. 
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A: Vad har dom för utbildning? Oftast inte universitetsutbildning utan att 

kanske dom jobbar inom vården eller….jobbar med nåt mer praktiskt. 

Ag: Många kanske har prövat lite olika, dom är sånna där som… 

A: Tusenkonstnärer 

[---] 

Å: Lite egenföretagare (Intervju 2) 

 

Socialsekreterarna berättade att det huvudsakligen är lågutbildade personer som ställer 

upp som familjehem, och att vissa av dessa människor inte har fasta anställningar och 

stannar på samma arbetsplats länge. Socialsekreterarna kallar dessa människor för 

”tusenkonstnärer” på grund av att det reflekterar de många talanger de har efter att ha 

prövat flera olika arbeten och har samlat på sig erfarenheter från det. Genom att dessa 

människor inte heller alltid har fasta arbeten har de större möjlighet att vara hemma med 

ett placerat barn ifall det skulle behövas.  

 

Under intervjuerna med nuvarande familjehem ombads de att berätta hur det gått till när 

de blev familjehem för att ta reda på vilka av de rekryteringsmetoder Familjehemscentrum 

använder som fungerar. 

 

…man har ju fått med ett sånt där antal…blanketter som man kan ge åt dom 

man känner, så det är ju i och för sig en bra grej om man känner nån som vill 

bli familjehem, nu har inte vi nån bekant som vi vet som kan få dom där 

papprena av oss, men om man har det… för att jag har ju aldrig funderat i 

banorna på att bli familjehem förrän min kompis frågade om det. Så om inte 

hon hade frågat oss hade vi aldrig sökt [---] Vi hade aldrig tänkt i dom 

banorna. (Intervju 4) 

 

Ett av familjehemmen som intervjuades sa att de aldrig hade tänkt på att bli familjehem 

innan de fick frågan från några kompisar. De kände knappt till att uppdraget fanns. På 

grund av det finns det skäl för Familjehemscentrum att göra sig mer synliga. Genom att 

skapa uppmärksamhet kring sig själva är chansen större att fler personer får kännedom 

om deras verksamhet och att dessa personer sedan anmäler intresse för uppdraget.  

 

De familjer som alltså är intressanta för Familjehemscentrum är de som lever i 

traditionella familjekonstellationer och de som har möjlighet att vara hemma med de 

placerade barnen. De nås framförallt genom att de blir värvade av personer de känner, 

eftersom de själva inte känner till att uppdraget finns. Om dessa människor ska placeras 
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in i Ulf Dahlqvists och Magnus Lindes modeller för budskapsstrategier skulle deras 

motivation kunna ses som hög och deras agerande som emotionellt, vilket gör att de nås 

bäst genom en känslomässig strategi (2.2.3). Motivationen i det här fallet syftar inte på 

deras benägenhet att söka rätt på information om familjehem, eftersom många av de 

intervjuade familjerna erkände att de inte kände till uppdraget innan deras vänner och 

familj presenterade det för dem, utan det handlar om motivationen till uppdraget. De 

känner en hög motivation eftersom de är villiga att ta emot ett barn eller en ungdom som 

behöver hjälp. Då svårighetsgraden på informationen från Familjehemscentrum är hög 

och målgruppens agerande är emotionellt är det lämpligt att använda budskap som är 

uppbackade av bilder och musik (2.2.3).  

 

4.2 Andra målgrupper 

För att kunna ta reda på om det finns ytterligare grupper som Familjehemscentrum vill nå 

ställdes frågan ”vilka grupper som ni anser skulle kunna vara bra familjehem känner ni att 

ni inte når idag?”. Utifrån svaret kan sedan en lämplig strategi utformas för att nå dessa 

människor. 

 

Å: Familjehem som har lagom ålder, lagom många barn, bor lagom långt 

från Umeå, och har mycket tid över (skratt). [---] 

Ag: Vi har ju pratat lite om att vi skulle vilja ha yngre familjer 

utifrån att det kommer in mycket beställningar på mindre barn 

och många av våra familjehem har ju hållt på ett tag, dom är ju 

äldre och kanske har barn som är utflugna, och det är ju svårt 

att matcha då. Jag tänker att dom kan ta emot akut men om man 

tänker att om barn ska bo kvar får man ju inte va för gammal, 

för det är ju också ett kriterium att man inte får va för gammal, 

man måste ju kunna tänka att barnet ska kunna växa upp 

där…så att yngre familjehem når vi ju inte riktigt känner jag. 

Å: [---] Men dom här som bor nära stan som är högskoleutbildade och vill 

göra karriär, eller man kanske inte vill göra karriär men idag ställs ju 

stora krav på att jobba…och få ihop det med ekonomin och kanske bygga 

hus samtidigt. Jag menar det skulle ju va fantastiskt att ha ett gäng uppe på 

Tomtebo i hela det där jättestora området. Det finns ju massor med 

jättefina hus där som är tillräckligt stora och så kanske dom som bor där 

bara har två barn, så de skulle kanske kunna ha ett barn till (Intervju 2). 
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Socialsekreterarna upplever alltså att de inte hittar yngre familjer som kan ställa upp som 

familjehem. Under intervjun framkom det samtidigt att de har tydliga krav på blivande 

familjehem, och att det är ungefär en av tio familjer som anmäler intresse som går vidare i 

rekryteringsprocessen. Det går dock inte att lätta på dessa krav, då de har tagits fram för 

att minimera riskerna för att de utsatta barnen och ungdomarna ska placeras i ”dåliga” 

familjehem. Socialsekreterarna berättade att de ville nå yngre familjer, alltså en ung 

mamma och pappa som har egna barn, men som inte är för upptagna av sina karriärer. I 

ett familjehem bör det yngsta biologiska barnet vara minst två år gammalt och det 

placerade barnet får gärna vara yngre än det yngsta biologiska barnet. Socialsekreterarna 

berättar att det är för att det placerade barnet ska känna att det får mycket 

uppmärksamhet och blir sett, vilket de anser ofta är fallet med det yngsta barnet i en 

familj. För att Familjehemscentrum ska nå dessa yngre familjer bör de börja tänka på i 

vilka kanaler och områden dessa yngre familjer rör sig i. Ett av de intervjuade 

familjehemmen uppgav att de ofta befinner sig på vårdcentraler, hos tandläkaren, på 

förskolor och i skolan, och att det är där Familjehemscentrum bör synas (Intervju 4). 

Många föräldrar är också aktiva på olika familjeforum på internet, där det finns utrymme 

för företag att köpa annonsytor, något som skulle kunna vara intressant för 

Familjehemscentrum. 

 

Socialsekreterarna nämner ofta kärnfamiljen som deras huvudsakliga målgrupp, men för 

att ta reda på om de är villiga att rekrytera andra typer av familjekonstellationer 

undersöktes deras syn på familjer med andra religioner än kristendom, som är 

ensamstående, lever i samkönade förhållanden eller har ett annat etniskt ursprung än 

svenskt. 

 

Å: …det ser vi inget särskilt på. Dom som hör av sig och som har den här 

basen vi pratar om och överskott som behövs…jag tänker att är man 

ensamstående så blir det ju den här matchningsfrågan svår. Ganska ofta så 

kommer man fram till att det behövs vara två för det är ganska tuffa 

uppdrag. Handläggaren är ofta tydlig med det att en person inte klarar det, i 

så fall får man bygga in något stöd ytterligare då, men vi har ju många som 

är ensamstående…annan etnisk bakgrund är ju också välkommet. Det är ju 

en grupp som vi inte riktigt kanske når…(Intervju 2) 

 

Socialsekreteraren berättar att uppdraget kan vara svårt för ensamstående personer, då 

det är ett tufft uppdrag som kräver mycket tid och energi, men att det finns resurser inom 

Familjehemscentrum att hjälpa dessa ensamstående personer i form av avlastningar. 
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Socialsekreterarna berättade också att de hade några familjehem som kommer från andra 

länder och att det har fungerat bra, men att de upplever att det är svårt att nå fler familjer 

med liknande bakgrunder.  

 

Ag. Homosexuella det är ju…ja, det är ju lite det som är klurigt 

eftersom även om vi hittar bra familjer så att säga, oavsett om 

dom är homosexuella eller inte, så är det ju barnens handläggare 

och barnens föräldrar som ska godkänna att det här är ett bra 

familjehem, och där kan det ju va så att man har olika tankar 

kring om det är bra eller inte. Så att det kan ju vara en inbyggd 

svårighet… 

Å: Men det är inte så att vi nekar dom när de hör av sig, utan vi utreder dom 

och vi har familjer som är samkönade, det har vi ju, och som också har haft 

uppdrag där föräldrarna har sagt att det är helt okej. Men religion är ju 

också en sån där aspekt som vi måste ta hänsyn till. Om man hör av sig och 

är med i en mindre kyrka måste man ju som undersöka vad är det för 

församling som man är med i. Föräldrar har ju sagt att nej, mitt barn får 

inte vara placerat hos en pingstpastor, och då kan vi inte göra det. Då måste 

man hitta nånting annat, men så länge man pratar med familjen om det så 

är det nog inget problem(Intervju 2). 

 

Familjehemscentrum nämner i sitt informationsmaterial att det inte spelar någon roll om 

man är gift, sambo eller ensamstående för att bli familjehem, så länge hemmet är stabilt 

och tryggt. Familjehemscentrum skulle kunna visa tydligare på att alla typer av familjer är 

välkomna att skicka in intresseanmälningar oavsett deras sexuella läggning, religion eller 

etniska bakgrund. Kristina Borg och Stina Lindell skrev i sin uppsats Familjehem sökes 

om liknande åsikter hos de socialsekreterare som de intervjuade. Borg och Lindell ansåg 

att socialsekreterarna borde vidga sina målgrupper för att komma åt andra människor och 

familjetyper än bara kärnfamiljen. De menade att fördomar som finns mot andra 

familjetyper än kärnfamiljen aldrig kommer att kunna brytas om inte socialsekreterarna 

vågar ge dem chansen att visa att de också kan vara bra familjehem (2.1.1).  

 

Idag består merparten av Familjehemscentrums kommunikation av 

envägskommunikation, något som kan liknas vid informationsmodellen (2.2.2). De delar 

ut många broschyrer, både direkt till människor men de brukar även lämna dessa 

broschyrer på allmänna platser där vem som helst kan hämta dem. De använder sig även 

ibland av metoder som kan kopplas till den symmetriska modellen, då de även brukar ha 
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en monter på olika marknader där människor har möjlighet att tala direkt med dem. Ändå 

upplever socialsekreterarna på Familjehemscentrum att de inte får den respons de söker 

när de besöker dessa marknader. Med tanke på vilka Familjehemscentrums målgrupp är 

kan de använda sig mer av den symmetriska modellen. Då bjuder de in målgruppen till en 

dialog med målet om att föra en jämställd diskussion där båda parter får uttrycka sina 

åsikter utan risk för att bli underminerade (2.2.2). Dock är det svårt att bortse från 

maktfördelningen, då den skulle ligga hos Familjehemscentrum, men eftersom dialogen 

sker i värvningssyfte minimeras risken för att Familjehemscentrum skulle använda sin 

maktposition för att förminska den andra parten. 

 

 

4.3 Sociala medier 

Under intervjun diskuterades Familjehemscentrums användande av sociala medier, och 

vad deras syn på sociala medier generellt sett är. De berättade att har inlett ett samarbete 

med LRF, Lantbrukarnas riksförbund, om att öka medvetenheten hos de som arbetar på 

eller själva driver bondgårdar gällande familjehem.  

 

Ag: LRF sa ju att dom kunde lägga ut på nån länk…och jag håller 

bara med för jag vet så lite om det. Dom sa att dom kunde lägga ut 

det på facebook eller på en länk eller nåt. Jaja, jag säger bara jaja 

till allting för jag vet inte riktigt vad hon menar, men allting låter 

ju bra. 

Å: Länka till våran hemsida? 

Ag: Länka till hemsidan kanske det var (Intervju 2) 

 

Citatet ovan belyser den okunskap socialsekreterarna har kring sociala medier. 

Genom att de inte är bekväma med och inte använder medier som facebook gör det 

att de utesluter den information som finns där. Den digitala klyftan som uppstår gör 

att Familjehemscentrum separerar sig från sin målgrupp (2.2.1). Däremot uppgav 

socialsekreterarna under intervjun att de skulle vilja lära sig mer om främst facebook 

och vill att Familjehemscentrum ska kunna finnas och agera på medier i framtiden. 

 

Å: Absolut, det är klart att vi ska finnas på facebook, det måste vi ju se till att 

göra. 

[---] 

A: man skulle behöva veta hur mycket tid det tar för att underhålla 

den. 
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Ag: precis, för det är ju en sak om man gör en sån här insats men sen måste 

man ju uppdatera den hela tiden… 

Å: Men det är det jag menar. Det borde finnas erfarenheter att dra 

från andra hur man gör, och det är det jag tror att det finns. Och då 

kan man ju göra en bedömning. (Intervju 2) 

	  
Eftersom Familjehemscentrum vill nå en yngre målgrupp kan det vara aktuellt för dem att 

göra sig synliga i nya kanaler, där dessa yngre familjer finns. Under 2013 var 81 % av 

människor mellan 26-35 år (som använder internet) aktiva på facebook, och av dessa 

besökte 59 % sidan dagligen (1.3).  
 

Genom att använda facebook skulle Familjehemscentrums arbete kunna kopplas till den 

symmetriska modellen. Facebook ger Familjehemscentrum möjligheten att ha 

direktkontakt med sina familjehem och göra snabba kontroller och uppföljningar av det 

arbete de gör, men det ger dem också möjligheten att ta kontakt med nya familjer. 

Facebook bjuder in till diskussion och snabba svar, något som är viktigt för relationship 

management. Mediet ger Familjehemscentrum möjligheten att scan, map, act, rollout, 

track och steward, vilket innebär att de kan skanna omgivningarna genom att se vilka som 

”gillar” deras sida, de kan kartlägga dessa människor genom att se vilken information de 

delar med sig av på facebook, de kan ta kontakt med dessa människor och bjuda in dem 

till att bli familjehem, och slutligen fortsätta att hålla kontakten med dessa familjer för att 

upprätthålla relationen (2.2.1) 

 

Socialsekreterarna ombads att berätta om deras hemsida, och om informationen där 

stämmer. På hemsidan skriver Familjehemscentrum att de behöver ett visst antal familjer, 

men enligt socialsekreterarna är de siffrorna inte längre aktuella.  

 

Ag: Står det nåt datum där? 

Å: ”vi söker familjer som vill arbeta förstärkt med barn…11 

förstärkta och 5 jour. Vi behöver ytterligare 9 förstärkta 

familjehem”…ska vi ändra den siffran? Har ni hittat några stycken 

till kanske? 

A: ja, det har vi 

Ag: jag tänker att det där är ett tag sen det skrevs 

Å: vi har som inte kommit igång med att uppdatera. Det är ett av 

förväntningsområdena kan vi ju lugnt säga. (Intervju 2) 
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Familjehemscentrum skulle även behöva lägga ner mer arbete på att uppdatera deras 

hemsida. När frågan om hur många fler familjehem som skulle behövas ställdes kunde de 

inte svara i exakta siffror, även fast det finns exakta siffror utskrivna på deras hemsida 

(umearegionen.se/familjehemscentrum, 2014-02-24). Eftersom de samlar all sin 

information på hemsidan är det viktigt att se till att den informationen stämmer och att 

den är uppdaterad. Familjehemscentrum bör inte länka till deras hemsida från deras 

facebooksida om inte informationen uppdateras.  

 

 

4.4 Pyramidrekrytering  

Under intervjuerna med de nuvarande familjehemmen fick de berätta hur de blivit 

rekryterade, i hopp om att den information skulle leda till att kunna dra slutsatser om 

vilka rekryteringsmetoder som är effektivast för Familjehemscentrum.  

 

…jag hade en tjänst som förskolelärare på förskolan men sen fick jag mina 

egna barn och då kände jag att jag ville va hemma. Sen dök det upp av någon 

anledning att  dom som rekryterade vill ha tag på familjehem helt enkelt 

genom sånna här utskick som man skickade ut till familjehem, och min 

svägerska och svåger är familjehem…så det var egentligen dom som gav oss 

tipset att kolla upp det då (Intervju 3). 

 

Alla familjehem som intervjuades sa att de hade blivit familjehem på grund av att någon i 

deras närhet hade tipsat dem om uppdraget. De sa även att de i början hade varit 

skeptiska till huruvida de skulle klara av att ta emot ett barn eller en ungdom, och att de 

därför hade väntat några månader upp till ett år med att ta emot sin första placering efter 

att de hade blivit godkända av socialtjänsten. Alla tre familjehemmen berättade att de 

tyckte att det var bra att de hade någon som de kände som också var familjehem, att det 

hade givit dem en inblick i hur uppdraget fungerar och att det då hade verkat mindre 

främmande. Familjehemscentrum delar ibland ut broschyrer till sina familjehem i hopp 

om att dessa familjehem i sin tur ska dela ut dem till vänner och bekanta som de tror 

skulle kunna bli bra familjehem. Genom att Familjehemscentrum använder sina 

nuvarande familjehem som ambassadörer för deras arbete ökar de chansen att skapa goda 

relationer med de nya familjerna. Enligt relationship management-teorin är de bästa 

relationerna mellan en organisation och dess omvärld långsiktiga (2.2.1). Långsiktiga 

relationer upprätthålls genom god kommunikation mellan parterna, och att använda 

redan existerande familjehem som en mellanhand är ett bra sätt att göra gapet mellan 

parterna mindre.  
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Socialsekreterarna ombads att beskriva de olika rekryteringsmetoder de använder i 

dagsläget. En av metoderna är att bjuda in familjehemmen till mingelkvällar. 

 

Å: det som vi har prövat som vi trodde skulle falla väl var väl den här 

mingelkvällen. Det kom ju inte så många, men det var uppskattat. Att man 

bjuder in familjehem som får ta med sig andra som dom tror skulle va 

intresserade… det är väl också att ta hand om familjehem? Vi kanske kan 

ordna mera, till exempel det här med föreläsningar… man får nånting och 

man blir påfylld på nåt sätt. 

Ag: och mingelkvällen, det var då vi bjöd in familjer som du sa och 

sen fick dom ta med sig nån. Dom fick inte komma om dom inte tog 

med sig nån som var intresserad. (Skratt från Å). Sen fick dom 

allmän information om familjehem, och sen var det familjehem 

där och berättade om hur det var och hur det är att vara 

familjehem, och så fick dom lite mat. 

A: Ja, nånting gott och så lite musik till, det var som en trevlig kväll. (intervju 

2) 

 

Socialsekreterarna beskriver hur de arbetat med att nå nya familjehem genom att be 

nuvarande familjehem att försöka värva vänner och bekanta. Eftersom de familjehem som 

intervjuades alla uppgav att de hade fått upp ögonen för uppdraget genom vänner och 

familjemedlemmar kan denna typ av ”pyramidrekrytering” vara något som 

Familjehemscentrum kan använda mer av i sin rekrytering. Om nyckeln för att hitta fler 

familjehem ligger i att låta nuvarande familjehem värva de som de tror skulle passa för 

uppdraget finns det skäl för Familjehemscentrum att lägga mer fokus på den typen av 

rekryteringar. Genom att låta de nuvarande familjehemmen fungera som en styrande part, 

att låta dem avgöra vilka som kan vara intressanta för uppdraget, visar även 

Familjehemscentrum att de har ett stort förtroende för sina familjehem och litar på deras 

omdöme. Det kan leda till att stärka relationen mellan parterna, vilket är viktigt inom 

relationship management (2.2.1).  

 

Socialsekreterarna berättade även att de vid ett tillfälle hade visat en reklamfilm i 

samband av visningen av filmen Mig äger ingen på Filmstaden i Umeå. Anledningen till 

att de visade reklamfilmen i samband med Mig äger ingen var att den filmen handlar om 

alkoholmissbruk inom en familj, och Familjehemscentrum antog då att de som såg filmen 

skulle ha ett visst intresse för ämnen som rör missbruk och svåra familjeförhållanden. 
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Reklamfilmen bestod av en stillbild på Familjehemscentrums broschyr samtidigt som en 

röst sa ”Bli familjehem. Kontakta Karin Gothefors-Linder för mer information” (Intervju 

2). Efter filmen var klar hade socialsekreterarna väntat utanför biosalongen för att svara 

på frågor och ta emot intresseanmälningar, men ingen hade tagit kontakt med dem. Det 

kan bero på att reklamfilmen inte tilltalade biobesökarna. Enligt Dahlqvist och Lindes 

budskapsstrategier nås Familjehemscentrums målgrupp genom att använda 

känslomässiga strategier, vilket betyder att djupa budskap presenteras i samband med 

bilder och musik (2.2.3). Familjehemscentrums reklamfilm var snarare skapad med en 

rationell strategi, där text och siffror står i fokus. Eftersom ingen av biobesökarna tog 

kontakt med socialsekreterarna efter filmen kan slutsatsen att biobesökarna inte 

tilltalades av den rationellt utformade reklamfilmen dras.  

 

4.5 Resultat 

Familjehemscentrums nuvarande arbete med rekrytering av familjehem kan ses som lite 

gammaldags då den påminner mycket om informationsmodellen, vilket innebär att de 

lägger stort fokus på att skicka ut material som inte är anpassat efter målgruppen (2.2.2). 

Deras arbete bär drag av den symmetriska modellen då de anordnar mingelkvällar där de 

kan träffa sina nuvarande och eventuellt blivande familjehem och får chans till direkt 

återkoppling (2.2.2).  

 

De som ingår i Familjehemscentrums målgrupp är främst kärnfamiljen, alltså mamma, 

pappa och barn. De både skriver i sitt material och uppgav under intervjun att de är 

intresserade av att nå andra typer av familjer, men de gör inga aktiva insatser för att nå 

dessa. Det finns andra målgrupper som Familjehemscentrum kan rikta sig till, och det är 

de familjer som inte passar in i rollen som kärnfamilj. Det handlar om ensamstående 

personer, par utan barn eller samkönade par. Det finns även familjer som skulle kunna 

klassas som kärnfamiljer, men som på grund av religion eller etnicitet inte placeras i 

Familjehemscentrums huvudsakliga målgrupp. Genom att Familjehemscentrum riktar in 

sig till alla dessa typer av familjer skulle de bredda sin målgrupp avsevärt. 

 

För att Familjehemscentrum ska nå dessa grupper kan de med fördel börja använda sig av 

sociala medier, och främst facebook där många idag är aktiva. De kan även börja se på 

sina nuvarande familjehem som ambassadörer för deras organisation och använda dem 

för att rekrytera nya familjehem. Det kan ske genom att de nuvarande familjehemmen 

värvar de vänner och familjemedlemmar som de tror skulle vara lämpliga för uppdraget. 
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5. Slutdiskussion 

Under intervjun uttryckte socialsekreterarna en önskan om att skapa en facebooksida för 

Familjehemscentrum, förutsatt att de kunde få lära sig mer om mediet först. Eftersom 81 

% av Sveriges befolkning som är mellan 26-35 år aktivt använder facebook finns det 

anledningar för Familjehemscentrum att finnas där dessa människor finns (1.3). Om 

Familjehemscentrum skulle skapa en sida på facebook skulle de ha möjligheten att göra 

sig synliga för dessa 81 % och på så sätt underlätta processen att nå dem. En facebooksida 

skulle kunna användas till att upprätthålla goda relationer med de som redan är 

familjehem och använda sidan som ett forum för att bjuda in dem till tillställningar som 

mingelkvällar och utbildningar, svara på frågor och fungera som ett diskussionsforum. 

Sidan har även möjlighet att fungera som en informationskälla för de som funderar på att 

bli familjehem. Genom att samla viktig information om hur det fungerar att bli och att 

vara familjehem tillsammans med möjligheten att direkt återkoppla till dem som har 

frågor kan sidan bli en bra plattform för Familjehemscentrum att nå sin tilltänkta 

målgrupp. Ett problem som kan uppstå med att lansera en facebooksida för 

Familjehemscentrum är att den inte underhålls i den utsträckning som krävs för att den 

ska uppfylla sin funktion. Den eller de som bli ansvariga för sidan måste vara beredd på att 

lägga ner arbete varje dag för att underhålla sidan och se till att de frågor som ställs där 

blir svarade på, och att rätt information sprids. Socialsekreterarna uppgav också under 

intervjun att de alla har konton på facebook, men att ingen av dem känner sig särskilt 

bekväm med mediet. De uttryckte en önskan om att få gå en mindre kurs i hur facebook 

fungerar alternativt få hjälp från någon att lansera sidan, för att se till att det blir gjort på 

rätt sätt. Eftersom facebook är ett gratis socialt medium kostar det inte 

Familjehemscentrum några pengar att vara aktiva där, bara tid. Eftersom 

socialsekreterarna uppgav att de inte var aktiva på facebook varje dag, utan endast då och 

då, skulle de innebära att de måste göra det till en vana att besöka facebook varje dag, för 

Familjehemscentrums räkning. Familjehemscentrum skulle även kunna lägga till 

information om deras facebooksida i broschyren ”Har ni plats för en till? Bli familjehem.”. 

	  
Under analysen framkom det att de människor som är intressanta för 

Familjehemscentrum nås genom en känslomässig strategi genom att använda budskap 

som är uppbackade av bilder och musik (2.2.3). Genom att exempelvis skapa en 

reklamfilm där tanken är att sprida en viss känsla som väcker empati för de barn och 

ungdomar som måste omplaceras kan Familjehemscentrum nå denna målgrupp. 

Socialsekreterarna berättade under intervjun att de tidigare hade visat en reklamfilm 
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innan en biofilm på Filmstaden i Umeå och att de även då hade stått utanför biografen när 

filmen var över för att svara på eventuella frågor. Eftersom de inte fick några frågor alls 

från biobesökarna kan slutsatsen att reklamfilmen inte hjälpte deras rekryteringsarbete 

dras. Om Familjehemscentrum skulle lägga tid på att skapa en reklamfilm med ett 

känslomässigt budskap är chansen större att den skulle få genomslag. De skulle 

exempelvis kunna använda rörlig bild där de visar hur situationen kan se ut för barn som 

lever i utsatta miljöer samtidigt som musik av en mer dramatisk karaktär spelas i 

bakgrunden. Eftersom Familjehemscentrum redan har etablerat en kontakt med 

Filmstaden i Umeå kan de använda den kontakten för att få visa ytterligare en reklamfilm, 

men den här gången med ett annat innehåll.  

 

En av de frågeställningar som denna uppsats har som mål att besvara är ”Finns det 

ytterligare människor som skulle passa in i Familjehemscentrums målgrupp och vilka är 

dessa?”. Om Familjehemscentrum såg bortom kärnfamiljen skulle de kunna hitta andra 

typer av familjer som kan ställa upp som familjehem. Genom att anpassa informationen 

som skickas ut till att även tilltala människor som är ensamstående, barnlösa, lever i 

samkönade förhållanden, har en annan religion än kristendom eller har ett annat etniskt 

ursprung breddar de sin målgrupp avsevärt. Ett problem som dock är svårt att bortse från 

är det faktum att många har fördomar mot ovan nämnda grupper. Eftersom det är de 

biologiska föräldrarna till de omhändertagna barnen som i slutändan bestämmer vart 

barnet ska placeras kan deras fördomar förhindra att dessa grupper får chansen att ta 

emot ett barn. Familjehemscentrum kan inte ensamma ändra de fördomar som finns, 

eftersom det är ett större samhällsproblem, men genom att påpeka i deras 

informationsmaterial att alla typer av familjer är välkomna att söka uppdraget så kan de 

göra det de kan för att bryta ner dessa fördomar. Familjehemscentrum måste också vara 

uppmärksamma på det faktum att de kan, genom att utgå från att vissa föräldrar inte vill 

att deras barn ska placeras i familjer som inte är kärnfamiljer, utesluta dessa andra typer 

av familjer. För att bryta normen kring kärnfamiljen bör Familjehemscentrum själva sluta 

se kärnfamiljen som normen och alltid se alla olika familjetyper som ett alternativ, tills det 

att ett barn eller förälder uttrycker sin önskan för att placeringen ska ske hos en viss typ av 

familj. 

 

Om Familjehemscentrum skulle förändra sina rekryteringsmetoder finns det goda chanser 

för att de skulle nå fler familjer och på så sätt inte behöva vända sig till de privata 

aktörerna på marknaden för att hitta familjehem. Det skulle i sin tur leda till att 

Familjehemscentrum får möjligheten att utvärdera de nya familjerna genom hela 
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processen och får på så sätt bättre insyn och kontroll. Det gör att de omhändertagna 

barnen och ungdomarna kan hamna i en stabilare miljö och tryggare hem. 
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Bilaga 1 

 

Information som familjehemscentrum lämnar vid första telefonsamtalet 

- Regionkontor 

- Olika typer av familjehem 

- Barn/ungdomar 0-20 år 

- Berätta kort om vad ett uppdrag innebär: 

-Familjehemmet har den dagliga omvårdnaden och omsorgen, t.ex. när det gäller 

skola, sjukvård, fritidsaktiviteter, anledningar till placering, placering av 

varierande längd, samarbete med föräldrar och socialtjänst 

- Berätta om arvode och omkostnad samt ev behov av tjänstledighet 

Berätta hur en utredning går till 

- En utredning tar vanligtvis ca 3-4 månader, innefattar ca 2-3 hembesök samt en 

intervju på socialtjänstens hus, registerutdrag, intyg från försäkringskassan och 

referenter. 

- BRAfam formuläret skickas hem tillsammans med samtycke för registerutdrag, 

informera om intygen från försäkringskassan som de själva gör. 

Informera om vilka kriterier som behöver vara uppfyllda 

- Stabilitet i familjen när det gäller ekonomi, hälsa, sysselsättning, relationer (inom 

familjen), integrerade i svenska samhället, inga egna barn under 2 år, ej pågående 

adoptions- eller fertilitetsutredning, ska finnas ett eget rum till barnet, max 15 mil 

från Umeå (traditionella hem) och 20 mil (förstärkta hem), beredda att gå 

utbildning, ta emot stöd och handledning vid behov. 

Om familjen efter informationen är intresserade av att påbörja familjehemsutredning 

ställer vi frågorna i formuläret- intresseanmälan. 

Inhämta tre referenter 

Inhämta uppgifter från försäkringskassan. 

• Vad var det som gjorde att du tog kontakt med oss? 

• Kvinnans namn och personnummer? 

• Yrke/sysselsättning, arbetsgivare, orsak till ev sjukskrivning? 

• Mannens namn och personnummer 

• Yrke/sysselsättning, arbetsgivare, orsak till ev sjukskrivning? 

• Adress och telefonnummer 

• Övriga familjemedlemmar och djur 

• Talar alla familjemedlemmar bra svenska? 

• Ev pågående fertilitets- eller adoptionsutredningar 

• Längd på nuvarande förhållande? Ensamstående- ev tidigare förhållande? 
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• Boendesituation, finns ett rum över? Avstånd till skola? 

• Hur ser familjens ekonomi ut? 

• Hur ser familjens hälsa ut? 

• Ev förluster eller kriser? 

• Erfarenhet av barn och ungdomar? 

• Önskemål om typ av placering, ålder på barn/ungdom, kön? 

• Motiv till intresseanmälan? (Internt dokument från Socialtjänsten, 2014-02-20) 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till socialsekreterare 

 

       Bakgrund 

1. Hur länge har ni jobbat som socialsekreterare? 

2. Hur länge har ni jobbat med familjehem? (olika nivåer: rekrytering, placering, 

omhändertagande, utredningar osv)  

 

Nulägesanalys 

3. Vilka samarbetspartners har ni? 

4. Vilka konkurrenter har ni? 

5. Ungefär hur många familjer har uppdraget som familjehem inom 

Familjehemscentrum? 

6. Hur många fler familjer skulle ni behöva som familjehem? 

 

Familjehemmet 

7. Beskriv ett typiskt familjehem! 

8. Vilka krav ställer ni på familjehem? 

9. Vilka grupper, som ni anser skulle kunna vara bra familjehem, känner ni att ni inte 

når idag? 

10. Varför når ni inte dem? 

11. Hur ser en vanlig process ut för en familj som anmäler intresse, fram tills det att de 

får sin första placering? 

12. Hur ofta måste ni neka familjer som ansöker om att vara familjehem? 

 

Rekrytering 

13. Hur mycket tid lägger ni på rekrytering av nya familjehem? 

14. Vilka metoder använder ni för att skapa uppmärksamhet kring familjehemsyrket? 

15. Hur mycket pengar lägger ni på det? 

16. Vilka är era främsta problem när det kommer till rekrytering? 

17. Vad behöver ni för att kunna lösa dessa problem? 

18. Använder ni sociala medier i er rekrytering? 

19. Varför/varför inte? 
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor 

 

1. Hur fick du först upp ögonen för familjehemsyrket? 

2. När var detta?  

3. När kontaktade du Familjehemscentrum? 

4. Hur kontaktade du Familjehemscentrum? 

5. Hur fick du reda på att det var Familjehemscentrum du skulle kontakta? 

6. Varför valde du att kontakta Familjehemscentrum istället för en annan 

familjehemsförmedlare? 

7. Hur tycker du att Familjehemscentrum borde gå till väga för att rekrytera fler 

familjer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


