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Antal intervjuade familjehem:



Hur nöjd är du med samarbetet 
med ansvarig konsulent? 

5 14 3 2

69%

25%
5% 2% 0%

Svarsfrekvens: 100%



”Lätt få kontakt med, snabba vägar. Vill ha lagom mkt träffar och känner att vi blivit mötta i det. Var rädda för att det skulle bli för mycket. // 
Senaste konsulenten funkat jättebra. Bra matchning i kunskap och tempo. // Lätta att få tag på. När vi nu jobbar med annat företag så inser vi hur 

mycket bra jobb ni gör. När vi behövde hjälp kom ni. Tätt jobb, aldrig problem med det. Enkelt, bra samtal. // Får svar på det vi undrar, finns tid för 
prat. Flyter på bra. // Allt funkar jättebra. Tät kontakt, hört av sig jättetätt i början. Betytt mkt för den placerade också. Konsulenten stått för den 
yttre stabiliteten och även soc roll då de inte varit närvarande. Konsulenten har jobbat mkt med info åt olika håll, förmedlat och jagat. Sååå

tacksamma för det. Konsulenten blir kontinuiteten, och bryr sig. // Hör av sig ofta, vid behov. Lätt placering, behöver inte så mkt stöd. Jobbar aldrig 
mer med soc direkt, det funkar inte då det blir struligt. Har man en konsulent får man alltid tag i ngn då det behövs. Skulle det bli något akut vet vi 

att konsulenten alltid svarar, även om det är lördagkväll. // Ständig kontakt och återkoppling. Alltid ihågkommen. Finns en undran så glöms 
ingenting, tas om hand på en gång. Stark trygghet, vet att hon alltid finns där. Tillmötesgående. Möten på kvällen för att det passat familjen bäst. // 
Lyhörd och följer det som vi vill ha. // Bra tillgänglighet, skönt att veta att man alltid kan nå ngn. // Vi har fått bra stöd då vi behövt. Konsulenten 

har kunnat bidra med att trycka på myndigheten då vi inte kunnat nå fram. Gett resultat en utredning inför skolstart köptes in tack vare Landa. 
Inget skulle kunnat göras bättre. Svårigheter har absolut funnits men det har handlat om andra saker och pojkens svårigheter. // Alltid tillgänglig. 
Ställer frågor, ger svar på frågor. Bra dialog. // Supernöjda, jättebra, professionell, alltid kontaktbar, helhjärtat engagerad i sitt jobb.  // Enorm 

stöttning, tillgänglighet och stöd när vi behöver. Bra fingertoppskänsla när hon ska kliva fram eller hålla sig lite på avstånd. // Landa har anpassat 
uppdraget, varit lyhörda på det sätt som passar oss. Utifrån att jag är socionom och har mkt erfarenhet från branschen har vi skött vissa delar på 
egen hand, vilket varit bra. Vi önskade ett konsulentbyte och fick det, det blev bra. // Bra tillgänglighet, tagit reda på saker när vi haft frågor. 

Tillmötesgående. // Lätt att nå på tfn, vi får snabb respons. // Nära, personlig, ärlig, direkt relation. Vi är öppna, ärliga med varandra. Bra gehör vid
önskemål. Vid missnöje tidigare (annan konsulent) blev vi lyhörda, lyssnade på fick annat stöd. // Tillgänglig när vi behöver. // Alltid tillgänglig, alltid 

bra stöd/bollplank. // Allt fungerar toppen. Bytt konsulent som är lyhörd, kunnig, låser sig inte i mönster/banor, tänker nya perspektiv. Lär ut nya 
perspektiv till oss. // Känner vår konsulent väl nu e flera år. Ärlig, rak kommunikation med mkt öppenhet.  // Lättillgänglig, fått det stöd vi behövt. // 
Bra stöd, dialog, allt toppen! Blivit bättre kvalitet sen det blev Landa. Den bästa konsulenten jag haft. Inget kan vi göra bättre nu, då det skett en 

positiv utveckling senaste åren.  // Finns tillgänglig när vi behöver. Ger bra stöd. Vi kan alltid höra av oss få återkoppling så snart hon har möjlighet. 
// Kommunikationen, samarbetet, dialogen, snabb respons. // Vi kompletterar varandra bra, är eg. varandras motsatser. Jag är snabb hon är lugn o 
jag behöver det. Konsulenten kommer in med andra läsningar och perspektiv som jag inte tänkt på, jag kan fastna i mina mönster ibland.  Vi har lärt 

känna varandra gnm åren, utvecklat relationen. Litar på henne till 100%. // Flexibel, får hjälp när vi behöver, ger rätt stöd, bra förmedlare av info til
och från soc vilket vi uppskattar jättemycket då det är så struligt med handläggare som byts hela tiden på soc. // Konsulent är på vår nivå, aldrig 
omöjlig. Lugn, visst vi har haft lite delade meningar, förmån att behållit henne över tid. // Alltid enkelt och bra. Haft kontakt med 2 olika under 

uppdragen. Får kontakt vid behov, enkelt. Tryggt. // Tydlig, möter upp i det som hon kan. Tillgänglighet, kanske lite väl tillgänglig. Inte bromsa när 
ni vill ha fler placeringar. // Jättenöjd. Hade ett tätt samarbete som jag uppskattade enormt. Ständigt i kontakt och aldrig längre bort än ett sms el 
ett samtal. Kom till mig direkt när vi bedömde att det behövdes. // Lätt att få kontakt med henne, fick besök vid behov. Bra samarbete. // Hon finns 

alltid för oss. Har all stöttning vi kan ha och behöver. Hon säger också i ord att hon är med oss vilket är så skönt att höra. Hennes flexibilitet är 
enorm, har varit jättebra för oss att hon alltid är tillgänglig. // Lätt få tag på konsulenten. // Ställer upp och finns med då ngt behöver göras. Finns 

med fysiskt, känns så bra. Går alltid att ringa och få tag på. // Vi får alltid svar på det vi undrar. Snabba svar dessutom. Bra att hon har tillit till vad 
vi kan, att vi får göra det vi kan och tror på. // Stödet, sån enorm tillit till konsulenten, kunde tom ta upp det som var svårt, prata om det på ett så 
bra sätt. Fick mig att känna mig respekterad. Många bra hjälpmedel. Hade behövt förstå mer av att soc stressade konsulenten, jag blev stressad o 

irriterad av att hon låg på och krävde massa saker. När jag fick förstå hela sammanhanget kunde vi jobba ihop oss i frågan. Haft några tuffare 
diskussioner och händelser oss emellan med sämre kontakt. Kände att konsulenten ifrågasatte mig. Jobbade oss igenom det och det blev mycket 
bättre. // Vi tänker och tycker lika i mkt. Nyligen bytt konsulent. Möts av kunnighet och förstående. Vi får det som vi behöver, snabbt dessutom. Bra 

återkoppling. // Allt fungerar bra. Får den hjälpen jag behöver. Finns tillgänglig, hör av sig när behov finns. Kommunikationen funkar. Enkelt. // 
Flexibel med tider/ombokningar, enkel, rar och mjuk. Lite osäker, stå på sig lite mer. // Lugn, låter oss föra, lyhörd, lärt känna bra, kontinuitet, trygg, 
förstår varandra. //  Lyhörd för våra behov, för fram det som behövs till socialtjänst. Vi kan fokusera på barnen och konsulenten hanterar 

myndighetskontakter. Kontinuitet, hög tillgänglighet. // Hör av sig ofta, går att ringa, lättsam, ser till att ha tid, utveckling, sockontakter, hjälper till, 
ser även ordinarie barn. Fått placerat barn lite snabbt, inga avtal, snabba besked. // Perfekt, kontakten passar oss, flexibel, behöver vi henne så 

finns. Matchningen, toppen.. Vi analyserar ibland sönder oss– konsulent för oss tillbaka. Inga problem att säga vad vi vill, tight kommunikation. 

Vad har fungerat bra?

Tillgänglighet och flexibilitet

Tillit till familjehemmen 
och deras kompetens

Stöd i kontakt med myndigheter



”Konsulenten kommer inte ihåg oss, glömmer oss, hör inte av sig. Fick ringa henne själv och påminna henne 

om att höras och ses. Tog upp det med henne och hon lovade bättring. Man måste ju hålla det som lovas och 
boka av om ngt annat viktigare dyker upp. // Tidigare konsulent för oerfaren. Kräver ngn som motsvarar ens 

egen erfarenhet. // Jobbigt i början av första placeringen. Det var semesterperiod då och vi kände oss 
lämnade. Var otydligt vem vi kunde vända oss till. // Skulle önskat mer råd och stöd då det varit svårt i 

synnerhet med nuvarande konsulent de senaste åren. // Det enda skulle vara att hon passar tiderna bättre… 
// Inget skulle kunnat göras bättre. // Vi spelade inte på samma planhalva till en början. Hade inte så mkt 

utbyte, fick inte riktigt det vi behövde, mkt teorier. Jag mer intresserad av det jmf med min man. Vi har svårt 
att ta upp såna saker, lite konflikträdda. Vi valde ist att prata om vad vi behöver och det har då blivit bättre i 

handledningen, får rätt stöd. Önskvärt om vi fått veta i mer god tid att det skulle bli ett konsulentbyte (även 
om jag förstår att det inte alltid är möjligt). Nu gick det väldigt fort, vi hann inte med. Flaggat för att det var 

på gång. // Kan inte sätta ord på ngt just nu, ingen bra matchning av konsulent. Konsulenten hade kunnat 
träffa ungdomen mer, vi klickade inte alls. // Lite mer handledning och stöd i situationer som uppstår. Jag är 

driven och engagerad och önskar detsamma tillbaka, finns mer att önska. // Trevlig och har mkt kunskap, 
men vi är mkt olika och ingen bra match. Vi har inte haft så mkt behov av stöd och utnyttjar inte heller stödet 

då vi är så olika personligheter. Vi har haft flera konsulenter och det är jobbigt att byta. Just nu är det inte 
optimalt, men det är svårt att ta upp och resonera kring. Skulle önska en mer rak person, som mig, inte så 

svävande och diffus. Vår plac ungdom väljer att inte ha ngn kontakt med konsulenten.  // Hade önskat hjälp 
att kunna ta mig loss från uppdraget ibland. Konsulenten försökte vilket jag uppskattar enormt. Kan man 
lägga in det i uppdraget från början, formalisera det? // Inte ngt som Landa kan göra ngt åt men skulle vilja 

ha mer info om barnet/ärendet under pågående process och planering. Saknar info från soc. om planeringen 
i ärendet inför hemflytt. // För lite engagemang. Det vi pratar om blir inte av (bråkande placerade barn). 

Irriterande samtal. Blir ifrågasatta av konsulenten nu på slutet. Sämre efter Covid. Är kvar i den stämningen.  
Lovat fh extra insats med kollega som inte blivit av än, saknar det. Stökigt med föräldrar, barn som inte vill 

träffa föräldrar. Lägger ansvaret på fh att motivera barnen till kontakt de ej vill.  Brist på samarbete, X mest 
irriterad på konsulent. Står på soc sida mer än fh, vilket inte blir bra. // Lite osäker, stå på sig lite mer. // 

Skulle kanske kunna jobba mer med ungdomen från konsulenthåll, självmant kliva in mer där per automatik, 
mer som rutin. // Önskar mer info inför placering. // Konsulenten är en stor tidsoptimist, men jag har 

överseende med detta.  // Kanske är lite ”vek” mot kommunen. Hon är ju så snäll. 

Vad kunde vi gjort bättre?

Matchning konsulent

Stå på sig mer i kontakt 
med myndigheter

Ännu mer stöd och tätare samarbete



Hur har kontakten med vår 
mottagning varit?

22%

76%

3% 0% 0%

Svarsfrekvens: 58%

5 14 3 2



”Förstående, hör av sig igen trots fast jag säger nej. Accepterar mitt läge utan att tjata eller försöka 

övertala mig. Det tycker jag är jätteskönt. // Enkelt och bra. Får bra info. Bra återkoppling. // Tät 

kontakt. Snabba svar, bra prat. Bra återkoppling. // Enkelt och rakt, bra info, fått tid att fundera. // 

Bra prat, ingen press och aldrig känt att svar varit ”fel” trots tackat nej flera ggr. Fått all info som 

Landa vetat och det har känts så bra. // Bra med förfrågningar. Fått info, fått bra återkoppling till 

skillnad från andra som aldrig återkopplar när det inte blir ngt med den förfrågan som ställts. // En 

bra dialog, bra info i förfrågningar. Inga påtryckningar vilket varit viktigt för oss. // Bra öppen 

dialog i förfrågningarna. Den här infon finns. Vid senaste plac var jag på Neo och fick bra info och 

kontaktuppgifter som jag behövde. // De har varit trevliga. // Vi får bra info vid förfrågningar. // 

Bra bemötande i mottagning/jour och när man behövt ha kontakt med någon på Landa. // 

Trevliga. Lämnar bra info i förfrågningar. // Bra dialog och resonemang vid förfrågan. // Alltid 

trevliga, återkopplar alltid när det inte blir ngt. // Funkat bra, vi känner varandra väl, de har ett bra 

grepp om vilka vi är och vad som har passat oss under åren. // Frågar om jag har tid att lyssna.Bra

på återkoppling!! Sms funkar utmärkt med det. // Mycket bra kontakt, trevligt bemötande, 

inlyssnande, få det så bra som går för mig som fh. // Ger oss bra och alla info som finns om barnet. 

Känner att de är öppna och ärliga. De ringer bara när de tror på matchningen. Så jobbigt att vara 

nytt fh och säga nej till förfrågningar. Viktigt att få det stödet från Mottagningen, det har vi fått. // 

Trevliga och gulliga. Tillmötesgående. Vi känner varandra ganska bra. Får bra matchningar. Vet att 

de har kontakt med vår konsulent så det är sampratat innan vad som kan passa oss. Det känns 

jättebra. Snabba kontakter, bra återkoppling och bra info. Trevliga och gulliga i kontakten. // 

Närvarande och kunniga. Lyssnar så himla bra, känner att de är väldigt varma och intresserade. // 

Trevliga tjejer och måna om oss. Ger oss mkt bra info och återkoppling. Vi får tom info om att ni 

inväntar kontakt från soc vilket vi mår bra av. // Känns bra överlag, bra och relevant info från 

mottagningen. När info saknats har mottagningen kollat och återkopplat. Bra matchningar. // Bra 

återkoppling, lätt att få tag i. Ej behövt ringa jouren. Samma kontakt har varit bra. Bra 

information. Positiv upplevelse. // Fungerat bra. Vi har lärt oss med tiden att ju tydligare vi är, 

desto bättre blir det. Dialog jättebra. //  Bara positivt! Alltid återkommit, man är välkommen med 

frågor. Klockrent. Någon gång har de kollat upp mer info vid frågor och återkommit.

Trevligt bemötande

Bra info och dialog

Acceptans, inga påtryckningar

Bra återkoppling – även när
det ej blir placering

Vad har fungerat bra?



”Lång tid ibland mellan förfrågningar/uppdrag, en löpande dialog/kontakt mellan 

uppdragen så att man kommer ihåg varandra. // Önskar alltid mer info, även om inte 

ni heller har den. // . Bättre framförhållning ibland. Man ordnar och ställer med tex 

skyddsärenden, sen blir det inget. Svårt för oss som fh då vi står redo med lgh. Förstår 

att det också är svårt för Landa i vissa lägen att veta. // Missuppfattat ibland att de 

inte förstått vad fh menat just i dialogen med ngn förfrågan. // Kan också tänka att 

förfrågan kan skickas på sms. Att fh svarar om det är tänkbart/intressant. // Viktigt 

med förbesök innan placering. // Var en akut jourplacering som blev stadigvarande 

direkt. Miss i infon eller varför blev det så? // Inte erat jobb eg men bättre 

kontakt/info från soc. // Vi har lärt oss med tiden att ju tydligare vi är, desto bättre blir 

det. // En gång har info om ungdom inte helt stämt.

Vad kunde vi gjort bättre?

Ställ gärna kontrollfrågor så att vi 
säkerställer att vi förstått varandra

Tätare kontakt mellan uppdrag

Ännu tydligare info inför placering



Har ni deltagit i några av våra 
aktiviteter/utbildningar?

Nej
(32%)

1 st
(23%)

2 st
(20%)

Fler än 2 st
(25%)



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

Utbildningar

86%
Handledningsgrupp

43%
Mingel

41%



”Jättebra att få möta andra familjehem, höra om deras dilemman och få till sig andras erfarenheter. 

Så härligt att de som leder handledningen släppte på formalian och låter gruppen skapa sin egen 

agenda. Blivit jättebra. Så bra och lyhörd styrning, de styr när det behövs, inte i onödan. // Bra 

människor i handledningsgruppen, både konsulenter och deltagare. Får ut mkt av att träffa andra. 

Trevliga människor, bra samtal. // TMO det bästa vi varit på. Lärde mig mkt som jag kan anv i 

vardagen. LAB också bra. // LAB jättebra, stor nytta för mig. Kände igen mycket från vår vardag. // 

Överlag mycket nöjd, deltagit i allt som erbjudits. Handledningsgrupp tar ett tag att komma in i men 

sedan riktigt bra – bra input. // Innehållet i utb var bra, men värdet drogs ned av andra orsaker, 

tekniska. // Bra innehåll. // Circle of secrity var bra. LAB var ganska basalt för oss. Vi hade förkunskap 

o en djupare nivå sen tidigare. // LAB bra utb, men mkt basic för oss. TMO superbra, ögonöppnare 

för, bra att Landa erbjuder den. Alla fh skulle behöva den utb. Handledningsgrupp jätteviktigt. Vi är 

trygga med varandra, kan hjälpa stötta, prata om allt. En bra avlastning när man inte ringer 

konsulenten. // TMO, så bra, fått lära sig så mycket, sätta ord på/högre förståelse. Bättre koll på 

helhet. Handledningsgrupp kommit igång, bra. Träffats 6 ggr nu. Känns tryggt. // Både utb och 

handledn grupp har varit bra att vara med i lärorikt, då vi varit nya. // Bra innehåll i utb. // Det är 

alltid bra att fylla på med kunskap eller andra perspektiv. Värdefullt med handledningsgrupp där vi 

genom åren blivit trygga med varandra, delar med oss på ett fint sätt. Jag har blivit mer lyhörd med 

åren. // Kul träffa andra. // Jättebra föreläsningar. Bra med påfyllning av kunskap och tankar. // 

Lärorikt och intressant. Viktigt träffa andra. // Anser att utbildning och stöd är en av Landas stora 

styrkor, upplever att Landa vill och verkligen försöker leverera kvalitet. // TMO var helt fantastisk. 

Gått många utbildningar via yrket med barn och barn med särskilda behov men detta är en av de 

bästa jag deltagit i. Handledningen är jättebra, toppen att vi får styra oss lite fritt. Vi är flera erfarna 

familjehem som deltar och vi har fått en jättebra grupp där vi kan prata om allt det vi behöver. // Bra 

utbildning, tänkvärt, påminnas om det man kan men också lite nytt. // Så skönt och avslappnat på 

handledningsgruppen. Ger mig jättemycket att möte andra fh. Minglet blev jättebra för alla barn. 

TMO, deltog halva. Var jättebra och gav mig så mkt. Många självklara saker som jag inte riktigt 

tänkt. Fortsätt vara Landa! Ni är fantastiska! 

Träffa andra familjehem

Intressant innehåll på utbildningarna

Handledningsgrupp erbjuder 
trygghet och stöd

Vad har varit bra i 
de aktiviteter som 

du deltagit i?



”Föreläsningar av ungdomar som själva delar med sig av sin egen erfarenhet. // Mer missbruksutb och 

medberoende. Finns mkt missbruk bland de placerade, om inte de själva så nätverket. // Önskar framöver 
gärna roliga och tänkvärda föreläsningar. Svårt att ta oss loss och delta i aktiviteter som anordnas på 

vardagar. Fortsätt bjuda in oss, vi vill gärna vara med om vi får tiden att räcka till. // Man behöver ses mkt. 
Byta erfarenheter. Lära av andra. Erbjuda mer efter pandemin. // LAB var riktad till barn med diagnoser, 

hade väntat mig att den var mer generellt riktad. // Bra innehåll i LAB, men saknat det som vi egentligen 
behövt mer av IF som vår pojke har. Hade önskat mer kompetens inom intellektuell funktionsnedsättning och 

utb inom området som ordnats. // Tekniskt strul med digitalt utb. Sämre när några var med på plats o några 
på länk. Vi blev inte inkluderande, hörde inte frågor som ställdes. // Gärna mer specifika djupare utb kring 

autism och svagbegåvning som är svåra områden. // Skulle önska att handledare i grupphandl skulle ha mer 
kompetens inom handl, att stå mer utanför och vägleda oss. Ibland upplever jag att handledaren hamnar i 

försvarsställning och går in för mkt i detalj. Det är ett tillfälle för oss fh att få ur sig frustration och få hjälp o 
stöd av gruppen. Fortsätt att erbjuda utbildning, det är viktigt. // Jag skulle önska en föreläsning som handlar 

om barn från andra kulturer, bemötande, förhsätt mm som blir aktuellt om man tar emot ett sådant barn. 
Vad är viktigt att tänka på tex i kontakten med föräldrarna. Vid aktiviteter som ordnas skulle det vara bra att 

dela upp dem i olika åldrar, de som har yngre resp äldre barn. // Kan vi ses med barnen på ngn träff, att de 
får vara med? Fika i parken i Uppsala? // Dyker det upp något som intresserar mig extra exempelvis 

utbildning gällande Heder, då kommer jag gå. // Vill ha fler chanser till TMO. // Göra aktiviteter tillsammans 
med andra fam.hem och placerade barn. Resor ordnades av annat bolag, till fjällen eller andra platser. Mer 
EPA-killar till festen! // Kan det vara bra att träffa sin konsulent och några fh, göra det till ett mindre event? 

// Intresserad av mer kunskap avseende traumatiserade barn, anknytning. Även intresserad av mer kunskap 
gällande kriminalitet, droger, alkohol. // Jobba för att skapa än mer teamkänsla, på god väg, med träffar etc, 

få med fler familjehem. Man behöver knyta konsulenten nära familjehemmen. Helöppna dörrar, konsulenten 
ska ta pulsen på oss. Trygghet. Nära. Mingel etc skapar grupptillhörighet. ”Fadderfamiljer” – kanske kan 

vara något att utveckla, rutinerade familjehem som faddrar mer nya? // Skulle ha önskat när vi började som 
familjehem och för nya familjehem en tydlig introutbildning. Det är lätt att initialt att romantisera kring 

arbetet men det är riktigt tufft emellanåt. Hur använder man sig av konsulent på bästa sätt. Jag tror 
introdelar är viktigt. Vi har haft nytta av att vi är utbildade behandlingsass. 

Utbildning inom specialområden

Digitala aktiviteter

Bättre kvalitet på digitala möten

Aktiviteter där barnen kan delta

För nya familjehem – introutbildning 
eller ”fadderfamilj” för mentorskap

Andra önskemål?



”Vi är låsta på mornar och kvällar. Behöver finnas hemma. Digitala saker. Kanske 

digital handledningsgrupp. // Svårt att ta oss loss och delta i aktiviteter som anordnas 

på vardagar. Fortsätt bjuda in oss, vi vill gärna vara med om vi får tiden att räcka till. 

// Smidigt med nätmöten och utbildningar men gillar ändå att få ses i verkligheten. // 

Tänka på geografin är bra för de som bor längre bort. // Kanske lägga utb på annan 

tid än dagtid få vi jobbar. // Bra med möjlighet att delta digitalt. Förenklar när man 

har småbarn VAB, mm. // Pga gård, många djur och barn så har vi svårt att åka iväg. 

// Inte passat med tid och plats det som varit. // Nätbaserat, slippa åka gör allt 

lättare. // Gärna utbildningar närmare där man bor. Gärna live dock. Helst inte 

nätutb. // Anordna något i närheten av oss där vi bor. // Geografiskt närmare läge, 

heldagsutbildningar istället för uppdelat på flera gånger. Ej intresserad av 

webutbildningar. // Svårt, vi arbetar dagtid. Skulle gärna gå utbildning om möjligt på 

kvällar och/eller helger. // Önskar någon utbildning per år. Tänk på geografin. 

Roligare att träffas fysiskt än digitalt men svårt om man ska åka riktigt långt för 

mingel etc. Barnen blir för trötta. Gärna 1 h restid bara. // Blir gärna erbjuden 

utbildning men eftermiddagar/kvällar är det som fungerar. // Kommer att börja 

arbeta, önskemål om handledningsgrupper på kvällstid. // Gärna eftermiddag/ 

kvällstid utbildningar. // Vill delta men svårt med 6 barn hemma, fick ställa in TMO, 

fick inte ihop det. Skulle gärna vilja ha möjlighet att delta digitalt på utbildningar. Kan 

vara intressant med handledningsgrupp men svårt med livspusslet. // Hade önskat 

delta i TMO men fick inte ihop det arbetsmässigt. Hoppas på flera tillfällen. Digitalt är 

inte möjligt för mig. // Webbaserat var bra! Har varit svårt att delta på dagtid […] 

Gärna helger, kvällar och webbaserat. 

Aktiviteter geografiskt nära

Både fysiska och digitala träffar

Aktiviteter på kvällar/helger

Heldagsutbildningar

Fler chanser till föreläsningar

Vad kan vi göra för att du 
skall kunna eller vilja 

deltaga mer?



Hur nöjd är du med samarbetet 
som varit med Landa? 

65%

34%

2% 2% 0%

Svarsfrekvens: 100%

5 14 3 2



”Tänka bättre på konsulentmatchning. Ge mer info om vilka som finns förutom konsulenten. Mer 

info om företaget, vilka jobbar hos er t.ex. Efterfrågar mentorskap från andra fh, eller att få en 

lista med erfarna familjehem att ringa om man har speciella frågor man vill ha hjälp med. // Ha 

en konsulent som följer det som är bestämt. // Missnöjd med att det var så svårt att få till högre 

ersättning. Nu ordnade det sig till slut ändå men vi tyckte inte att vi skulle behöva jobba för det, 

ni som vår uppdragsgivare skulle bara lösa det. // Skulle önska att konsulenten tar vårt parti när 

det tex pratas illa som en förälder gjort. I möten med soc konsulenten höras och prata mera. // 

En del kompetens har saknats kring vår pojkes behov, men vi har fått det stöd vi behövt och som 

varit möjligt. // En årlig ökning av arvode. Har inte fått ngt arvodesökning under de tre åren 

uppdraget pågått, är kritisk till det. I uppdrag fr annan org sker en årlig indexreglering. // Bättre 

matchning av konsulent. En konsulent med mer erfarenhet av ungdomar. Bättre självkännedom 

hos sig själv. Vi matchade inte. // Tänk på geografin vid utbildningar etc. // Någon form av 

anställningstrygghet i mellanperioder då man har färre eller inga placeringar. Det är svårt för oss 

ibland då vi inte kan ta emot fler pga matchning av befintlig placering. Relaterar till Sala som 

erbjuder månadslön lägre vid placeringar högre vid plac. // Jag vill gärna prata igenom inför och 

under uppdraget om saker och ting och hur vi ska arbeta. Har saknat det till viss del. // Skulle få 

till ett avslutande möte men det blev aldrig av, de fick inte till det. Vi hade önskat det. // Ett 

bättre stöd i svåra situationer med klienter tex vid suicidförsök. Hur blev det för mig som fh, vad 

behöver jag, något att tänka för Landa. // Konsulentbyten drar ned siffran. Vi skulle vilja ha en 

bra matchning av konsulent och att det blir kontinuitet. // Bättre betalning. Fortsätta med 

kontinuiteten. // Bjud in oss som finns lite längre ifrån till träffar närmare oss. // Från 

mottagningen – önskat personlig utvärdering, hade mer kontakt tidigare, frågor som: hur funkar 

det just nu. // Bekanta till oss blev anklagade för våldtäkt, katastrof där dem, oj vad utsatt man 

är – tala mer om risker i förebyggande syfte. // Fortsätta ge oss så bra kontakt som vi har idag, 

då kan detta bibehållas. // fortsätta att informera och erbjuda utbildningar. Tydlighet inför 

sommaren om vem som är vikarierande konsulent när ordinarie har semester. // Önskar mer info 

från början, tydlighet innan placering. Vad krävs, rent praktisk info, skyddad identitet, vad 

innebär det. Vad har man rätt till, ex vid vård av barn. Vårdnadsöverflytt, hur fungerar sånt. 

Praktisk info/planering inför placering

Ekonomi/arvode

Extra stöd i svåra situationer

Matchning konsulent

Specialistkompetenser

Mer info om organisationen och de 
resurser som finns

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

nöjda med Landa?




