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70Antal intervjuade familjehem:



Hur nöjd är du med samarbetet 
med ansvarig konsulent? 

5 14 3 2

66%

21% 11% 1% 0%

Svarsfrekvens: 100%



Vad har fungerat bra?

Tillgänglighet och Flexibilitet

Engagemang och omtanke om 
Familjehemmen

Stödet



Vad kunde vi gjort bättre?

Matchning konsulent

Bättre/mera stöd

Tätare samarbete/uppföljning



Hur har kontakten med vår 
mottagning varit?

5 14 3 2

49%49%

2% 0% 0%

Svarsfrekvens: 67%



Trevliga, tydliga, glada och lyhörda

Bra info och dialog

Bra uppfattning om vad som passar 
familjehemmet

Bra att de besöker familjehemmet

Vad har fungerat bra?



Vad kunde vi gjort bättre?

Mera info om ärendet inför placeringen

Bättre återkoppling – främst när det ej 
blir placering

Jobbigt med av och på läge när det inte 
blir något



Vilka aktiviteter/utbildningar för våra 
familjehem har ni deltagit i?

Handledningsgrupp

34%
Mingel

29%
Föreläsningar

46%
Pelle Sanstrak

36%
Ett hem att växa i

40%



Hur nöjd har du varit med det du deltagit i?

5 14 3 2

59%

30%

9% 2% 0%

Svarsfrekvens: 66%



Träffa andra familjehem

Bra att barn kan vara med

Intressanta föreläsningar och bra mingel

Trevligt att få ansikte på Landas personal

Vad har varit bra i 
de aktiviteter som 

du deltagit i?



Aktiviteter närmare boendeort och 
flexibla tider

Digitala aktiviteter

Bättre presentation av personal vid 
aktiviteter

Utbildning inom specialområden

Uppmärksamma biologiska barn i 
familjehem

Andra önskemål?



Aktiviteter närmare Uppsala, Västerås 
och Stockholm

Tidpunkter för olika aktiviteter

Bra att barn kan vara med

Träffa andra familjehem

Flexibla lösningar 

Vad kan vi göra för att du 
skall kunna eller vilja 

deltaga mer?



Hur nöjd är du med samarbetet 
som varit med Landa? 

5 14 3 2

57%
35%

7% 1% 0%

Svarsfrekvens: 99%



Mera utbildning

Regelbunden handledning 

Extra stöd i svåra situationer/ärenden

Matchning konsulent viktig betydelse

Uppföljning efter avslutad placering

Landa som organisation

Ekonomi (lönespec)

Vad kan vi göra för att 
du/ni ska bli ännu mer

nöjda med Landa?




