
 

 

Nyhetsbrev 2022-01-19 
 
Nationell styr- och metodgrupp 
Vi brukar prata på utbildningarna om att vi gärna tar emot synpunkter, förbättringsförslag och 

erfarenheter av att jobba med En varaktig relation, vilket handlar om den ambition vi har att 

metoden ska utvecklas tillsammans med alla er som använder den. För att formalisera detta har vi 

tillsatt en nationell styr- och metodgrupp för En varaktig relation. 

 

Gruppen består i dagsläget av oss från Samkrafter (Mirjam, Tobias och Christoffer) samt fyra andra 

personer. Det är dels representanter från tre kommuner – i dagsläget Lisa Frimodig från Botkyrka, 

Åsa Granqvist från Jönköping och Denise Engström från Haninge – och dels Berith Josefsson som 

representerar Kommunal utveckling, Region Jönköpings län. Berith har mångårig erfarenhet av 

arbete med familjehemsfrågor på lokal, regional och nationell nivå. Under tiden som utredare på 

Socialstyrelsen har hon bland annat varit projektledare för myndighetens arbete med föreskrifter, 

handböcker och annat material inom familjehemsområdet. 

 

Vi träffades en första gång i gruppen den 13 december 2021. Mycket av denna första konferens 

handlade om att sätta formerna och syftet med gruppen, men vi hann också med att diskutera mer 

direkta frågor som gruppen på olika sätt fått med sig. Här är alltså tanken att alla synpunkter, 

erfarenheter och idéer ni som praktiker förmedlar till oss ska lyftas och där gruppen sedan har 

mandat att göra de justeringar av metoden som anses lämpliga. Gruppen kommer att träffas fyra 

gånger per år. 

 

Har du redan nu idéer och tankar du tror skulle vara värdefulla för oss att få ta del av? Maila gärna 

till info@samkrafter.se så tar vi med oss det i vårt fortsatta arbete! 

 

Metodboken 
Vi planerar att göra en grundlig översyn av metodboken under våren för att En varaktig relation ska 

bli ännu tydligare och mer användarvänlig. Bland annat kommer vi att se över avsnittet 

Grundläggande information och hur några av de inledande intervjuområdena eventuellt kan 

sammanfogas. Då vi är fortsatt måna om att metodboken ska inkorporera riktlinjer och föreskrifter 

kommer dessa förstås att justeras vid behov. 

 

Den uppdaterade metodboken kan ni som tidigare köpa till självkostnadspris och vi kommer att 

meddela när det finns en ny version att beställa.  

 
Kvalitetssäkring av metoden 
Sedan arbetet med En varaktig relation påbörjades har vi varit övertygade om att det inte är rätt väg 

framåt att låsa in metoden i någon form av licenssystem, utan att istället ha ett så kallat ”open 

source”-förhållningssätt, det vill säga att ni som använder metoden kan göra de anpassningar som 

krävs för just er verksamhet. Samtidigt är vi måna om att metodens grundpelare finns med i de 

utredningar som görs enligt En varaktig relation. För att bistå med detta erbjuder vi samtliga 

kommuner som gått utbildningen att skicka en (1) utredning till oss på Samkrafter och där vi utan 

kostnad läser igenom dessa och ger metodcentrerad feedback. Om ni önskar det stödet, kontakta oss 

på info@samkrafter.se.  

 

 



 

 

Kommande utbildningar 
Under våren har vi tre öppna utbildningar planerade: 

 

- 9 – 11 februari (digital utbildning) 

- 23 – 25 mars (fysisk utbildning i Sthlm) 

- 27 – 29 april (digital utbildning) 

 

Vi har en förhoppning om att kunna varva digitala utbildningar med fysiska, för att alla som vill ska 

kunna välja det format som passar dem bäst. Samtidigt ser vi en tydlig övergång till digitala varianter, 

men vi kommer sätta datum för både och även under hösten 2022, för att se hur efterfrågan ser ut. 

Givetvis erbjuder vi även uppdragsutbildningar. 

 

Som alltid finns vi på telefon eller mail och vi uppmuntrar er att höra av er i stort och smått. 

 
Allt gott och med förhoppning om ett fint 2022! 
 
Stockholm, 2022-01-19 
  
 
 

Mirjam Johansson                       Tobias Berg                Christoffer Smitz Nilsson 
 
Samkrafter utbildning & verksamhetsutveckling 
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