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Ytterst handlar familjecentralsarbetet om att uppleva en synvända, vilket kan 
definieras som att ändra betraktelsemönster, att se något på ett nytt sätt. Under  

utvärderingsprocessen har vi varit med om flera synvändor och rapporten är vårt sätt 
att argumentera för detta. 

 
"Vi måste var och en argumentera för en synvända på olika punkter." (Elisabet Hermodsson citat 1975) 

 

Vi vill rikta ett tack till Evert Vedung som bistått oss på ett ovärderligt sätt under hela 

utvärderingsperioden med sitt strukturella tänkande och sin positiva hållning. 
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Sammanfattning 

Många familjecentraler startade i början av 2000-talet utifrån barns och föräldrars förändrade 
livsvillkor, förändringar i familjemönster och vardagslivets organisering. Propositionen ”Mål för 
folkhälsan” (2003) visade på vikten av en utbyggd föräldrautbildning och riktade insatser mot 
förskoleåldern för att bryta utvecklingen mot en försämrad psykisk hälsa hos barn och ungdomar. FN:s 
Konvention om barnets rättigheter betonade  vikten av att myndigheter hittar strukturer för samverkan 
kring målgruppen. En grundtanke för familjecentralers inriktning är ”vaccinationstanken” dvs. man 
når bäst riskfamiljer genom att erbjuda goda hälsofrämjande verksamheter till alla. 
 
Familjecentralen Andersberg växte fram ur en samverkan mellan kommun och landsting i en 
gemensam styrgrupp bestående av politiker och tjänstemän etablerad 2002 – Styrgruppen för Barn- 
och Ungdomshälsofrågor i Gävle kommun. År 2003 anställdes en processledare som tillsammans med 
styrgruppen förutsättningslöst arbetade fram ett förslag som mynnade ut i att FC Andersberg startade i 
februari 2005. Motivet var att hitta vinster på flera plan – ekonomiska och organisatoriska vinster, ett 
bättre resursutnyttjande, samt personliga vinster för de inblandade familjerna. En handlingsplan 
arbetades fram, ett samarbetsavtal skrevs och en utvärderingsgrupp med representation från landsting 
och kommun tillsattes för att på uppdrag av styrgruppen följa verksamheten på både besökar- och 
organisationsnivå med fortlöpande återkopplingar under tre år. Bland politikernas förväntningar fanns 
utveckling av ett gemensamt förhållningssätt, en stödjande mötesplats, samt agerande vid tidiga 
signaler. I Gävleborgs län har under treårsperioden funnits flera familjecentraler som parallellt 
utvärderades av en utvärderingsgrupp med representation från kommun och landsting.  I 
utvärderingsgruppen för Exemplet Andersberg fanns ett särskilt externt handledningsstöd. 
Familjecentralen Andersberg har undersökts som en institutionaliserad idé, som fenomen, och 
resultatet har beskrivits utifrån en programteori. Inom ramen för den har även andra teoretiska 
modeller använts. 
 
Resultatet visar att familjecentralen är ett framgångskoncept för den besökande målgruppen dvs. på 
besökarnivå. På organisationsnivån är bilden mer komplex. Fem olika verksamheter är 
samlokaliserade i en gemensam personalgrupp, där ett samordnande uppdrag för den dagliga 
ledningen av verksamheten ingår i en av tjänsterna. De ingående kompetensernas chefer samverkar i 
en gemensam ledningsgrupp. Ovanför den fanns initialt den politiskt- och tjänstemannastyrda 
styrgruppen. De enskilda organisationerna finns i sammanhang, där ledningsgruppens representanter 
har att svara upp också mot andra verksamheter än FC1 i processer av organisationsförändringar och 
naturlig personalrörlighet, vilket på olika sätt återverkat i personalgruppen på FC under de tre åren. FC 
Andersberg når alla, vilket beskrivs i fyra fiktiva fall. I utfallet på besökarnivå framkommer att den 
verksamhet FC erbjuder ger goda möjligheter för besökarna att tillskansa sig grundläggande kunskaper 
och färdigheter om föräldraskapet. I utfallet på organisationsnivå relateras till tre grader av framgång, 
där den första graden handlar om att i personalgruppen ha uppnått resultat och/eller utvecklat metoder. 
Här beskrivs FC som ett framgångskoncept. Personalgruppen har utvecklat ny förståelse konkretiserad 
i ett antal mervärden i arbetssätt och metoder av både generell och specifik karaktär. Andra graden, 
som handlar om genomslag i linjeorganisationerna förutsätter ett aktivt agerande och ett målmedvetet 
beteende hos ledningsgruppen. Här finns tendenser till förändringar. Tredje graden av utfall avses 

                                              
1 FC som förkortning av ordet familjecentral - används i hela rapporten 
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systempåverkan och förändring av grundläggande värderingar och synsätt. Det som framkommer är 
vikten av tydliga beslutsmandat i de olika leden, samt en god länkning mellan de organisatoriska 
nivåerna, vilket enligt modellen ligger i en tidshorisont mellan 3-10 år. Under utvärderingsperioden 
har ett nytt organisationsförslag tagits fram för att skapa bättre förutsättningar till uthållig samverkan. 
 
I diskussionen beskrivs det angelägna i att skapa förståelse för FC som institution för en hållbar 
fortsatt utveckling, vilket också är något som framkommer i länsutvärderingen. Frågan ställs kring 
vikten av att se FC som tjänst, där det krävs en ökad systematik och struktur i den samverkande 
tjänsten. I det ingår förutom utveckling av kompetens och utbud på personalgruppsnivå också en 
formaliserad ledningsstruktur av gemensamt beslutsfattande och på sikt också strukturella förändringar 
i de enskilda samverkande organisationerna. I utvärderingsgruppens slutord sammanfattas detta i 
vikten av att på olika sätt se till ett ökat investeringstänkande, som måste gälla genom hela 
organiseringsspektrat kanske 10 år framåt, för att på sikt förstärka den ursprungliga politiska visionen 
och beslutsviljan.  
 
 
1. Bakgrund 
 
Barns och föräldrars livsvillkor i Sverige i början av 2000-talet uppvisar nya kännetecken som hänger 
samman med stora förändringar i familjemönstren och vardagslivets organisering. Vår befolkning 
rymmer också allt större grupper av människor med ursprung i, eller stark anknytning till länder 
utanför Sverige och Europa. Dessa förändringar i familjers vardagsliv har lett fram till ett behov av att 
finna nya stöd- och samverkansformer i välfärdsarbetet med barn och föräldrar.  
I april 2003 biföll riksdagen regeringens proposition ”Mål för folkhälsan”2. Under 11 olika 
målområden pekas de faktorer ut som har störst betydelse för folkhälsan3. Mål 3 är ”Trygga och goda 
uppväxtvillkor”. Ett direkt stöd till småbarnsfamiljer, utbyggd föräldrautbildning och riktade 
förebyggande insatser under förskoleåldern omnämns där som viktiga områden för att bryta 
utvecklingen mot en försämrad psykisk hälsa hos barn och ungdomar. I FN:s Konvention om barnets 
rättigheter betonas också vikten av att myndigheter hittar strukturer för samverkan.  
Ett försök att tillgodose barnfamiljers behov av stöd är att starta familjecentraler, som är lokalt 
förankrade utifrån tanken att flera kommunala verksamheter skall samverka och samlokaliseras med 
verksamheter inom landstinget och kanske också med olika verksamheter i det civila samhället. 
Tanken är att man nyttjar resurserna bättre genom samarbete utifrån en helhetssyn på familjen. Basen 
är oftast den allmänna mödra- och barnhälsovården inom landstinget kompletterad med förebyggande 
individ och familjeomsorg inom socialtjänsten samt öppna förskolan inom kommunens förskole-
/skolförvaltning. Till verksamheten kan en mängd andra tjänster och aktiviteter knytas. En 
familjecentral bygger på det unika i mödra- och barnhälsovården, att den är generell och frivillig. På 
många håll i Sverige har familjecentraler startat som ett försök att tillgodose barnfamiljers behov av 
stöd.  

                                              
2 Proposition 2002/03:35 
3 De elva målen: 1. Delaktighet och inflytande i samhället. 2. Ekonomisk och social trygghet. 3. Trygga och goda 
uppväxtvillkor. 4. Ökad hälsa i arbetslivet. 5. Sunda och säkra miljöer och produkter. 6. En mer hälsofrämjande 
hälso- och sjukvård. 7. Gott skydd mot smittspridning. 8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv 
hälsa. 9. Ökad fysisk aktivitet. 10. Goda matvanor och säkra livsmedel. 11. Minskat bruk av tobak och alkohol, 
ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. 
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1.1 Förebyggande/allmänna – riktade insatser  
 
En grundtanke för familjecentralernas inriktning på arbetet är ”vaccinationstanken” dvs. man når bäst 
riskfamiljerna genom att erbjuda goda hälsofrämjande verksamheter till alla. 4 Förutom att 
”vaccinationen” utförs av de professionella i familjecentralen så sker också ett ”vaccinerande” 
föräldrar emellan. Vi tänker oss då att föräldrar som besöker familjecentralen lär av varandra och 
därmed ökar på sina kompetenser för ett bättre föräldraskap. Familjecentralen har även ett 
förebyggande uppdrag. 
Inriktning på verksamheten utifrån tre förebyggande nivåer kan te sig enligt följande: 
Primärprevention – allmän förebyggande mödra- och barnhälsovård. Återkommande kontroller 
(basprogram) och information (föräldragrupper) i syfte att förhindra ohälsa, fysiskt och psykiskt.   
Sekundär prevention – insatser för riskgrupper. Ett arbete för att förhindra ohälsa riktat mot grupper 
som utifrån forskning löper större risk att drabbas av ohälsa.  
Tertiär prevention – specifika insatser på individnivå. Individer med en identifierad problematik där ett 
arbete utförs för att förhindra ytterligare ohälsa.  
 
 
1.2 En familjecentral i Gävle  
 
I februari 2002 beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden i landstinget Gävleborg tillsammans med de 
kommunala förvaltningarna och nämnderna inom Socialtjänst, Barn och Ungdom och 
Utbildning&Arbete i Gävle att bilda en ny samverkansorganisation kallad Styrgruppen för barn och 
ungdomshälsofrågor i Gävle kommun. Styrgruppen bestod av både politiker och tjänstemän och syftet 
med gruppen var att diskutera förutsättningarna för politisk samverkan och möjligheter till 
gemensamma beställningar för att härigenom aktivt bidra till en önskvärd utveckling inom barn- och 
ungdomsområdet. Därutöver skulle man i samverkan med kommunen och berörda 
landstingsförvaltningar verka för att tillskapa en samlad hälsovård för barn och unga i åldrarna 0-23 år. 
Styrgruppen bestod av representanter för Socialtjänst, Socialnämnd, Utbildning&Arbete – förvaltning 
och nämnd, Barn&Ungdom – förvaltning och nämnd alla i Gävle kommun samt Beställarkontoret 
Landstinget Gävleborg, Hälso- och Sjukvårdsnämnden Gävle, Primärvården Gästrikland och 
Mödrahälsovården Gävle Sjukhus. 
 
I inriktningsdokumentet ”Med gemensamma krafter” har Landstinget Gävleborg formulerat hur 
framtidens arbete med barn och ungdomars hälsa skall utformas. Man konstaterar att den långsiktiga 
ambitionen måste vara att förhindra att ohälsa uppstår och att utveckla hälsofrämjande insatser i 
enlighet med de mål för folkhälsan som föreslagits i Nationella Folkhälsokommitténs slutbetänkande5 
och som utmynnat i den ovan nämnda propositionen ”Mål för folkhälsan”. Fokus i arbetet ska vara på 
de verksamheter som möter många barn, ungdomar och familjer i ett tidigt skede.  
 
Som ett första led i detta arbete beslutade Styrgruppen för Barn och Ungdomshälsofrågor i Gävle 
kommun att under styrgruppen anställa en processledare på halvtid under år 2003 med 
                                              
4 Rönning, J & Lenschow, K 2007, Familjecenter som bas för tidig intervention. Nordisk forskarträff – kunskap 
om familjecentraler. Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap. Sammanställning. 
5 Nationella Folkhälsokommitténs slutbetänkande – ”Hälsa på lika villkor – nationella mål för folkhälsan” (SOU 
2000:91) 
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huvuduppdraget att utreda förutsättningarna för att starta en familjecentral i Gävle. Under våren 2003 
bildades för detta ändamål en mindre styrgrupp, en projektgrupp som stöd till projektledaren samt en 
referensgrupp i projektet. En kartläggning av de insatser som pågick kring målgruppen barn 0-12 år i 
Gävle kommun genomfördes. En enkät skickades till olika berörda verksamheter för att ta reda på hur 
man såg på sitt samarbete. Projektgruppen genomförde också en SWOT–analys6 med intentionen att ta 
fram styrkorna, svagheterna, hoten och möjligheterna i själva idén att bilda en familjecentral. 
  
Styrgruppen för Barn- och Ungdomshälsofrågor i Gävle kommun beslutade i november 2003 att 
processledarens arbete med att leda projektet skulle utökas till 75 % under år 2004. En arbetsgrupp 
fick i uppdrag att under våren 2004 ta fram en handlingsplan för en planerad familjecentral i en 
stadsdel i Gävle kommun.  
I mars samma år beslutade Styrgruppen för Barn- och Ungdomshälsofrågor i Gävle att 
familjecentralen, om beslut togs om en sådan, skulle placeras inom Andersbergs Hälsocentrals 
upptagningsområde. Handlingsplanen7 antogs av styrgruppen i maj 2004. Ett treårigt avtal mellan 
parterna tecknades i två steg, dels mellan Gävle sjukhus, Primärvården Gästrikland, Socialtjänst Gävle 
och Barn&Ungdom Gävle och dels mellan Barn&Ungdom Gävle och Svenska kyrkan. Den 
ledningsgrupp för familjecentralen som sedan bildades under hösten 2004 bestod av avdelningschefen 
för Barnmorskemottagningen Gävle Sjukhus, chefen för GFC8 Socialtjänst Gävle, Hälsocentralschefen 
Primärvården Gästrikland, en förskolechef från Barn&Ungdom Gävle samt kyrkoherden  från Thomas 
församling Svenska kyrkan i Gävle. De hade utöver sina ordinarie chefstjänster nu fått en ledningsroll 
i denna nya verksamhet. Ledningsgruppen rekryterade personal till familjecentralen som öppnades 
officiellt med öppet hus den 13 februari 2005.   
 
Figur 1. Organisationsbild vid starten 2005 – tolkning av samarbetsavtalet 

Styrgrupp politiker och tjänstemän barn och ungdom - landsting och kommun 

                                                        Politikernivå: Nämndordföranden 

Förvaltningsnivå: Förvaltningschef eller motsvarande9 

 
                                              

Ledningsgrupp fem olika verksamheter med ordförandefunktion 
Avdelningschef 
Barnmorske 
mottagningen 

Verksamhetschef 
Primärvården 
Gästrikland 
                               

Förskolechef 
Barn & Ungdom 
(ordförande i 
ledningsgruppen) 

Kyrkoherden 
Thomas 
församling 

Enhetschef 
Socialtjänst 
Gävle 

 
 

Personalgrupp med samordnarfunktion 

MHV 
Barnmorskor   

BHV 
Distrikts 
sköterskor   

Barn & Ungdom 
Förskollärare  

Svenska Kyrkan 
Förskollärare 
Fritidsledare 

Socialtjänst Gävle 
Socionom 
(samordnare FC) 

                                              
6 Projektgruppens minnesanteckningar 2003-09-01, Maria Laurell 
7 Handlingsplan för Familjecentral Andersberg, maj 2004, Maria Laurell m.fl 
8 GFC – Gävle familjecenter 
9 Svenska Kyrkan var indirekt representerad genom ett hängavtal med Barn & Ungdom 
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1.3  Motiv i 2004 års handlingsplan för bildandet av en familjecentral 
 
Grundidén bakom bildandet av en familjecentral är att samverkan mellan olika offentliga aktörer som 
tidigare verkat var för sig ska kunna ge vinster på flera plan – ekonomiska, organisatoriska och bättre 
utnyttjande av resurser samt personliga vinster för de inblandade familjerna. 
Denna samverkan ska ge stöd till föräldrar som i olika grad och i olika form behöver detta i sitt 
föräldraskap och ge barn den uppmärksamhet från många vuxna som de kan behöva för att få sina 
behov tillgodosedda. Dessa tankar om samverkan är grundläggande i förarbetet inför öppnandet av en 
familjecentral.  
De motiv som angavs i handlingsplanen som orsaker till varför en familjecentral borde bildas 
baserades således på tankar om samverkan och uttrycktes i följande punkter:  
 
För de blivande föräldrarna samt för barn 0-6 år och deras föräldrar  

• Genom samverkan blir verksamheten bättre rustad att möta de blivande 
föräldrarnas/barnets/familjens behov av medicinsk, psykologisk och social kompetens 

• Genom samverkan och helhetssyn utnyttjar vi bättre samhällets resurser och stärker blivande 
föräldrar/barnen och familjerna. 

 
Ekonomiska samordningsvinster - effektivisering  

• Minskade kostnader p.g.a. effektivare utnyttjande av de resurser som finns hos 
myndigheter/organisationer som arbetar med målgruppen (Socialtjänst, Barnhälsovård, 
Mödrahälsovård, Öppna förskolan m f l.)  

 
Personalen arbetar i ett gemensamt team  

• Med ett gemensamt förhållningssätt 
• Med gemensamt kunskapsinhämtande och handledning 
• Tillsammans i ett strukturerat samarbete  

 
Den tredje punkten Personalen arbetar i ett gemensamt team kan här ses som en metod, ett medel, för 
att möjliggöra de två övriga. Men den kan också ses som ett mål och ett uppdrag i sig att personalen 
från de olika förvaltningarna ska arbeta tillsammans i ett gemensamt team och inte bara samlokaliseras 
under ett gemensamt tak.  
 
 
1.3.1 Mål angivna i handlingsplanen för arbetet i familjecentralen 
 
Syftet med familjecentralen som det uttrycks i 2004 års handlingsplan är  att ge ett effektivare stöd till 
blivande föräldrar, barn i åldrarna 0-6 år och deras föräldrar genom att samordna kompetens och 
resurser. 
I handlingsplanen fastslogs också mål för arbetet i familjecentralen. För familjecentralens 
ledningsgrupp och det team som skulle komma att arbeta där sattes följande mål upp i 
handlingsplanen. 
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• Genom förebyggande och allmänna samt riktade tidiga insatser främja fysisk, psykisk och 
social hälsa bland blivande föräldrar, barn och föräldrar i området samt vid behov remittera 
vidare till andra samarbetspartners. 

• Erbjuda lättillgängligt stöd, verka för ett gemensamt förhållningssätt och effektivisera 
befintliga resurser. 

• Stärka människors sociala nätverk och finnas tillgänglig som nära mötesplats. 
 
Genom att på detta sätt ge stöd till blivande föräldrar samt till barn upp till sex år och deras föräldrar är 
förväntningen att man kan leva upp till de mål om trygga och goda uppväxtvillkor som bland annat 
finns i den av riksdagen år 2003 antagna propositionen Mål för folkhälsan10.  
 
 
1.4 Utvärderingsplanen och utvärderingens roll  
 
Den utvärdering som sjösattes är i sig ett exempel på samverkan. En utvärderingsgrupp med en 
representant vardera från Landstinget Gävleborg, Socialtjänst Gävle och Barn & Ungdom Gävle 
bildades under hösten 2004. I utvärderingsplanen anges att utvärderingsgruppen ska arbeta med 
förvaltnings- respektive utvärderingsperspektiv. I förvaltningsperspektivet ligger en stödjande och 
återkopplande roll, medan utvärderingsperspektivet innebär ett mer objektivt förhållningssätt.  
 
Utvärderingsgruppen fick som sitt första uppdrag att formulera en utvärderingsplan. Den var färdig i 
mars 2005 och antogs av Styrgruppen för barn och ungdomshälsa i Gävle i april samma år. I 
utvärderingsplanen förtydligas det fokus som beställaren formulerat i handlingsavtalet avseende 
utvärdering och uppföljning.  
 
Följande kvalitetsfaktorer skulle styra familjecentralens arbete: 

• Perspektiv och analys utifrån den blivande föräldern, barnet eller familjen.  
• Integration av verksamheter, organisation eller profession skall ej utgöra hinder för 

samverkan. 
• Personkontakt, lyhördhet, flexibilitet, ödmjukhet, nyfikenhet, mod och kreativitet 
• Yrkeskompetens 
• Helhetsperspektiv 

 
Utvärderingen skulle följa och beskriva hur dessa kvalitetsfaktorer påverkade och möjliggjorde arbetet 
i familjecentralen men också hur och om strukturen tillät ett arbete i enlighet med kvalitetsfaktorerna.  
Kontinuerlig återföring till Styrgruppen för barn och ungdomshälsa, ledningsgruppen och teamet som 
arbetade på familjecentralen skulle ske under hela avtalstiden. 
 
I handlingsplanen 2004 fanns en skrivning om att arbetet med Gävles första familjecentral ska 
utvärderas löpande och följas under de första tre avtalsåren.  
 
Utvärderingsgruppens uppdragsgivare var initialt familjecentralens ledningsgrupp. Då utvärderingen 
också rörde ledningsgruppens arbete och roll ändrades detta efter ett halvår till att styrgruppen blev 

                                              
10 Proposition 2002/03:35, Riksdagsbeslut – april 2003 
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uppdragsgivare. Detta har också större överensstämmelse med skrivningar i handlingsplanen angående 
målsägare och ansvariga. 
Utvärderingsgruppen har arbetat med handledning från professor Evert Vedung, Uppsala universitet11. 
Genom detta har gruppen kunnat utveckla ett kritiskt förhållningssätt till det egna utvärderingsarbetet 
av processkaraktär vilket också befrämjat arbetet med utvärderingen av familjecentralen.  
 
Utvärderingen har haft två perspektiv – besökare och organisation. 
 
1.4.1 Utvärderingsperspektiv Besökare  
 
Enligt utvärderingsplanen har utvärderingen till syfte att dels ge kunskap om verksamhetens löpande 
arbete dels om verksamhetens kvalitet samt om effekter av insatser under det löpande arbetet. Detta 
ska belysas både ur ett folkhälsoperspektiv12 och vad gäller enskilda individers livssituation13.  
De utgångspunkter för utvärderingen som finns beskrivna i planen är nationella basprogram för MVC 
och BVC, en befolkningsbeskrivning utifrån tillgänglig statistik som gjordes redan under förarbetet 
inför starten av familjecentralen samt ett folkhälsoperspektiv ”Hjälp till självhjälp” 
Ett absolut krav på utvärderingen är ett systematiskt inhämtande av datamaterial för att säkerställa en 
kontinuerlig återrapportering, muntligt och i form av rapporter till styrgrupp, ledningsgrupp och 
teamet på familjecentralen.  
I utvärderingsplanen fick utvärderingen främst tre inriktningar vad gäller besökarperspektivet: 
Verksamhetens resultat. Här redovisas produktionsstatistik. Det kan t.ex. vara antal besökande på 
öppna förskolan, antal föräldrar som genomgår basprogrammet och / eller individuell vårdplanering 
inom Mödra- och barnhälsovård. Resultaten bör redovisas relaterat till kvinnor och män. 
Kvalitetsarbete. Här är målet att få kunskap om besökarnas behov samt deras tillfredsställelse 
(kundnöjdhet), vilket skall ligga till grund för nödvändiga korrigeringar och 
kvalitetsförbättring/utveckling av verksamhetens innehåll. 
Utvärdering av insatser – verksamhetens resultat utifrån vad som händer hos besökare/brukare. Här 
handlar det om att mäta effekter av insatser på besökarnivå som aktualiserats inom ramen för 
verksamheten, dels ur ett folkhälsoperspektiv, dels relaterat till enskilda individer. Det kan t.ex. vara 
utvärdering av olika föräldrastödsprogram14.  
 
1.4.2 Utvärderingsperspektiv Organisation   
 
En viktig tanke med utvärderingen är att den ska verka stödjande och pådrivande på verksamheten 
redan under den tid som utvärderingen pågår. Uppföljningsstöd och återkopplingar har skett under 
processens gång riktat till de olika organisatoriska nivåerna. Utvärderingen blir därigenom en del i det 
löpande kvalitetsarbetet och inte bara ett instrument för en slutrapportering av resultat. Man kan se 
utvärderingen som en process genom vilken utveckling kontinuerligt befrämjas. Utvärderingens 
                                              
11 Evert Vedung har Gävleanknytning genom sin placering vid Institutet för bostads- och urbanforskning i 
Rådhuset förutom vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala. Hans forskning i och om utvärdering är 
dokumenterad i Utvärdering i politik och förvaltning (1998). 
12 Med folkhälsoperspektiv menas både att uppmärksamma den breda basen (den hälsofrämjande arenan) och att 
synliggöra remitteringsvägar (den sjukdomsförebyggande aspekten). 
13 Här kan olika typer av fallbeskrivningar bli aktuella relaterat till de individuella vårdplaner som görs 
14 Relaterat till Folkhälsoinstitutets regeringsuppdrag och föreslagna områden som t ex hjälp till föräldrar att 
tolka spädbarnets signaler  och utbildning för föräldrar med barn i förskoleåldern. 
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inriktning på organisation avser att studera arbetsprocessen och där samverkan som fenomen avseende 
intern och extern arbetsprocess relaterat till de kvalitetsfaktorer som tagits fram för att styra 
familjecentralens arbete (se avsnitt 1.4). 
Konkret innebär detta vad gäller intern samverkan att beskriva förekomsten av helhetssyn, 
utnyttjandet av kompetenserna, ”klimatet” på familjecentralen, samt hur besökarna upplever denna 
interna samverkan. För extern samverkan avses att både beskriva de externa 
organisationernas/verksamheternas upplevelse av samverkan med familjecentralen samt att beskriva 
hur besökarna upplever denna samverkan. De externa samverkanspartners som kan bli aktuella är till 
exempel Bibliotek Andersberg, förskolorna i området, Hälsocentralen och diverse föreningar. 
Eventuella samordningsvinster kartläggs genom att se på mönstret i hur de olika huvudmännens 
resurser används, vilket även kan handla om spridningseffekter dvs. hur familjecentralens utfall 
omsätts för andra områden i Gävle15. Vad det handlar om är att beskriva: 
 

• huruvida de olika resurserna kan sägas vara optimalt tillgängliga för besökarna 
• eventuella ekonomiska vinster som möjliggörs genom investering i samverkan16,  
• ett eventuellt mer effektivt resursutnyttjande av befintliga resurser inom respektive område 

 
Under avtalstiden har Styrgruppen för barn- och ungdomshälsofrågor i Gävle kommun upphört att 
finnas till och det har i dess ställe bildats en politisk grupp kallad Närvård Gävle17. De tjänstemän som 
förut ingick i styrgruppen sitter nu i en ny strategisk ledningsgrupp Närvård Gävle respektive en 
operativ ledningsgrupp för Barn och Unga.(Se Bilaga 3, Organisationsbild – ny org.) 
 
1.5 Nätverksgrupp på länsnivå 
 
Parallellt med utvärderingen av FC Andersberg i Gävle kommun så har det bedrivits en utvärdering av 
alla länets sju familjecentraler. Utvärderingen har igångsatts på initiativ Gävleborgs landstings 
ledningskontor och Kommunförbundet Gävleborgs (senare Regionförbundet) forskning och 
utvecklingsenhet X-Fokus. Utvärderingen har planerats och genomförts under år 2007 med slutrapport 
våren 2008.18 
Det huvudsakliga syftet med denna större utvärdering var att undersöka och värdera hur samverkan 
inom familjecentralerna fungerar, mot bakgrund av familjecentralens grundläggande idé att 
organisationsformen familjecentral ska förbättra samverkan över huvudmanna- och sektorsgränser och 
att detta ska leda till ett bättre omhändertagande av målgruppen. Slutrapporten innehåller en 
systematisk beskrivning av familjecentralerna i länet samt personalens uppfattning om effekter av 
verksamheten. Vi kommer att i vissa delar av föreliggande rapport hänvisa till ovanstående 
utvärdering. 
 
                                              
15 Här avses t ex att synliggöra i vilken mån samordningsvinster sker mellan MVC/BVC i Andersberg och hur de 
eventuellt implementeras också i det traditionella MVC/BVC-samarbetet 
16 Med investering i samverkan avses att titta på t ex mervinster genom samlokalisering utifrån ett gemensamt 
uppdrag 
17 Närvård Gävle har sedan hösten 2007 ansvar för gemensamt hälsoarbete för barn och unga, äldre samt 
psykiskt sjuka i Gävle kommun. 
18 Almqvist, A., Reuterborg, M., Åsbrink, P. (2008). En utvärdering av familjecentraler i Gävleborgs län. 
Regionförbundet Gävleborg. 
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2. Kunskapsöversikt och programteori  
 
2.1 Familjecentralen som institutionaliserad idé, som fenomen  
 
Familjecentralen som organisationsform är än så länge ett outforskat område. Det aktuella läget är att 
vi inte har några fördjupade kunskaper om effekter för brukarna, i jämförelse med den traditionella 
mödra- och barnhälsovården. Vi har heller ingen fördjupad kunskap om de gränsöverskridande 
processer (arbetssätt och metoder) som förekommer i vardagen mellan professioner samt vilka 
speciella kompetenskrav man bör ställa på personalen. 19 Vi vet lite grann om samverkansfrämjande 
faktorer och hinder för samverkan, om utvecklingen av den egna yrkesrollen i samverkan med andra 
samt vilka målgrupper som besöker familjecentralen. 20  
Sammantaget är dock kunskapsläget oklart kring huruvida familjecentralen som organisationsform 
uppnår målet med sitt arbete, vad som krävs av de olika professionerna som skall jobba där och hur 
arbetet skall organiseras.    
Den bild som finns av framväxten av FC och som också bekräftas i den nyss nämnda utvärderingen av 
familjecentralerna i Gävleborgs län är att framväxten av FC i länet har varit avgränsad till en krets av 
starka enskilda individer inom förvaltning eller politik. 21 Denna utveckling har i hög grad styrts av 
ideologi och värderingar om hur föräldrar och barn skall stödjas på bästa sätt.  
I arbetet med att analysera och förstå FC som fenomen eller idé så har forskningen pekat på att 
samverkan inom en familjecentral bl.a. utgår från nyinstitutionell teori.22 Samverkanstanken kan 
betecknas som en s.k. institutionaliserad idé, som genom sin form kan se olika ut och även ge 
utrymme för olika tolkningar. En idé som också uppfattas som riktig för att den sprids och accepteras. 
Familjecentraler som verksamhet kan betecknas som en frivillig idé som har färdats och omtolkats i 
olika lokala sammanhang (Enell, 2007 b, s.21).23 Ursprunget går att finna hos Folkhälsoinstitutet, för 
att sedan 2001 övertas av Föreningen för Familjecentraler, en organisation som på ideell basis driver 
familjecentralsfrågan (Enell, 2007 B, s.14). Frågan rörande familjecentraler finns alltså inte på de 
nationella tillsynsmyndigheternas agenda och ingår således inte i någon nationell strategi. 
Trots att FC sedan decennier har intresserat många och förekomsten har ökat markant i Sverige de 
senaste åren i Sverige så har FC som idékoncept förblivit otydlig och det har inte gått att finna 
riktlinjer för hur arbetet skall organiseras, utföras och bedrivas (Enell, 2007 b, s.80, s.89). Att själva 
konceptet inte fullt ut är formaliserat och att dess effekter är oklara är nog också en av anledningarna 
till att FC som organisationsform heller inte kunnat granskas på ett mer ingående sätt.  
En verksamhet som inte kan leverera fakta om mervärden, som har ett otydligt uppdrag samt riktlinjer 
som inte är formaliserade, kan i förlängningen få svårigheter att skapa legitimitet för sin existens. FC 

                                              
19 Hjortsjö, M. 2007. Med samarbete i sikte. Nordisk forskarträff – kunskap om familjecentraler. Nordiska 
Högskolan för Folkhälsovetenskap. Sammanställning. 
20 Enell, S. (2007a).Utvärdering av familjecentraler – en översikt. Nordisk forskarträff – kunskap om 
familjecentraler. Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap. Sammanställning. 
21 Almqvist, A., Reuterborg, M., Åsbrink, P. (2008). En utvärdering av familjecentraler i Gävleborgs län. 
Regionförbundet Gävleborg. 
22 En gren inom sociologin som hävdar att preferenser och målsättningar är betingade av olika institutionella 
ordningar; vad som är rationellt för en individ kan vara irrationellt för en annan. För att förstå individuellt 
beteende måste man därför först analysera det institutionella sammanhanget. www.ne.se 
23 Enell, S. (2007b). Kunskapsöversikt om Familjecentraler. IFO – FOU – rapport 2007:02. Luppen 
kunskapscentrum. 
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ses heller inte generellt som en enhetlig organisation av dom enskilda linjeorganisationerna24 som 
samverkar i FC (Enell, 2007 b, s.73). 
Länsutvärderingen bekräftar också bilden av att FC av linjeorganisationerna inte ses som en 
verksamhet ”som alla andra” utan tenderar att ha stämpeln som ett samarbetsprojekt. 
FC skapas och verkar alltså utifrån andra incitament än de som gäller för en långsiktig strikt 
verksamhetsplanering. Som samarbetsprojekt kan FC ses som en enhetlig verksamhet men framväxten 
har sin grund i en strategi och ett avtal för samarbete - en form av koalitionsbildning. Sociologen 
Thompson (1982) diskuterar kring koalitionsbegreppet som varande något som reglerar avtal mellan 
parter och som då anger ökande grad av inflytande och minskade grad av handlingsfrihet (Hjortsjö, 
2007, s.18). Skälet till koalitionsbildning är att samverka för att skaffa sig makt gentemot element i 
omgivningen (ex. mot nedskärningar i den offentliga vården eller rapporterade brister inom mödra- 
och barnhälsovården). Hur mycket olika parter sedan låter sig involveras är en fråga om inskränkning 
av den egna handlingsfriheten i förhållande till vad man kan förväntas få ut av samarbetet.  
Definitionen av koalitionsbildning är att koalitioner inte bara skapar en bas för utbytesrelationer utan 
också kräver ett erkännande av framtida gemensamma beslutsfattande. Så långt har dock inte 
familjecentralen som verksamhet kommit (Hjortsjö, 2007, s.113). 
 
 
2.2 Programteori  
 
En programteori utgörs av de föreställningar som är nedlagda i ett program eller en verksamhet. 
Programteorin, i denna form, är alltså inte en beskrivning av hur programmet eller verksamheten i 
praktiken fungerar, utan hur det är eller var tänkt att fungera. Den rekonstruerade programteorin skall 
vara ett verktyg för utvärderaren och vägleda denne i hans utvärdering av hur programmet eller 
verksamheten faktiskt fungerar, dvs. vad utfallen har blivit och hur implementeringen faktiskt gått till.  

Enligt Vedung (1998) så är det också ofta så att andra än de som skapat programmet har egna 
föreställningar om det konkreta genomförandet, t.ex. de tjänstemän som skall genomföra programmet. 
Jonsson (2005)25 talar om en formell programteori som innefattar enhetliga, kollektiva beskrivningar, 
om hur programmet skall genomföras. Informell programteori däremot avser de bakomliggande 
antaganden som enskilda aktörer har om hur programmet skall genomföras och om vad som skall 
uppnås.  Det kan enligt Jonsson förekomma flera olika formella och informella programteorier 
samtidigt. Även denna typ av programteorier kan användas av utvärderaren i dennes granskning av hur 
programmet i verkligheten fungerar.  

Den programteorimetod som vi här använder återger, som sagt, de föreställningar som ligger nedlagda 
i själva programmet självt. Vi använder således inte andra, omgivande aktörers föreställningar om hur 
programmet är tänkt att verka eller faktiskt verkar för att få redskap att klarlägga hur programmet 
faktiskt fungerar.  

 
 
 
 

                                              
24 Med linjeorganisationer menar vi respektive delfunktions moderorganisation 
25 Jonsson, K. (2005). Kunskapskultur i projektform. Rapport nr 52. Umeå universitet, Institutionen för socialt 
arbete. 
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2.2.1 Programteori – FC i Andersberg. Hur det var tänkt att fungera. 
 
Vi väljer att presentera en programteori av hur en familjecentral är tänkt att vara uppbyggd utifrån en 
figur som omfattar övergripande mål samt vad som förväntas utifrån det konkreta genomförandet. Vi 
har till viss del inspirerats av programteorin från den nämnda länsutvärderingen av familjecentraler.26  
Enligt framställning av programteorin har FC som mål att främja hälsa och förebygga ohälsa hos 
barnen och att detta görs via insatser till blivande föräldrar och småbarnsföräldrar. Den slutliga 
målgruppen för arbetet i FC är alltså det enskilda barnet. Vi väljer att paketera programteorin i en 
modell som omfattar två olika målgrupper där utfall i olika stadier är synliga. Som grund har vi tagit 
till oss Evert Vedungs systemmodell för utvärdering i offentlig sektor (figur 2) .27 
 
Figur 2. Systemmodellen anpassad till utvärdering i offentlig sektor 
 
                                                      (R      E      S      U      L      T      A      T)                     
 

            Inflöde     Omvandling     Slutprestation     Mellanlig. målgrupp       Utfall 1       Slutlig målgrupp      Utfall 2     Utfall 3     Utfall 4 
 
        (I M P L E M E N T E R I N G)      (Omedel-                                     (Mellan-     (Mellan-     (Slut- 
           bart)                                        liggande)   liggande)     ligt) 
 
 
Inflödet är de instruktioner, pengar, personal och andra resurser som tillförs en verksamhet. 
Omvandling omfattar det interna arbete som sker i en verksamhet, medan slutprestationer rör det som 
kommer ut av arbetet och eventuellt träffar den mellanliggande målgruppen. Mellanliggande 
målgrupp är direkt mottagare av slutprestationer. Hur mellanliggande målgrupp tar till vara 
slutprestationer och agerar gentemot slutlig målgrupp kallar vi utfall 1 eller omedelbart utfall.  
Utfall, som kan uppstå i flera led, betecknar dels det som händer när den mellanliggande målgruppens 
åtgärder (prestationer) når den slutliga målgruppen, samt i övrigt vad som händer bortom den slutliga 
målgruppen. Utfall kan delas upp i omedelbara, mellanliggande och slutliga utfall (figur 1). 
 
Utifrån handlingsplanen skall FC förutom att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn och föräldrar 
även leda till att kommun och landsting använder sina personella resurser på effektivare sätt än vad 
som är fallet idag. Via samverkan mellan professioner skall arbetsprocesser utvecklas som bidrar till 
ekonomiska samordningsvinster. Vid skapandet av en programteori för FC i Andersberg bör vi ta 
hänsyn till utfall på olika nivåer dels i arbetet med barnet och dels i hur professionerna själva utvecklar 
effektiva arbetsprocesser och vilka konsekvenser det ger på sikt.   
Detta innebär att systemmodellen behöver kompletteras med ytterligare en utfallsnivå (figur 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
26 Almqvist, A., Reuterborg, M., Åsbrink, P. (2008). En utvärdering av familjecentraler i Gävleborgs län. 
Regionförbundet Gävleborg. 
27 Vedung, E. (1998). Utvärdering i politik och förvaltning. Studentlitteratur. s. 25. 



 

 15

 
Figur 3. Systemmodellen anpassad till Familjecentralen i Andersberg. 
 
 
                    (I     M     P     L     E     M     E     N     T     E     R     I     N     G)   
                                                                                                
   Inflöde            Omvandling i FC                    Slutprestation                          Mellanliggande målgrupp 

 
                        Resurser         Samarbete/samverkan          Nya och bättre insatser           Blivande föräldrar och småbarnsföräldrar       
 
 
 
 
                                                  Utfall 1                           Utfall 2          Slutlig målgrupp         Utfall 3                          Utfall 4 
 
                                         Förvärva kunskaper        God omvårdnad        Barnet          Främja hälsa och        Friskare befolkning 
                                             och färdigheter                                                                  förebygga ohälsa           

        
                     (Omedelbart)                (Mellanliggande)                             (Mellanliggande)                 (Slutligt) 
 
 
 
                                                                   

                                                  Utfall 1                                                                              Utfall 2                                                   Utfall 3 
                                       
                                       Uppnått resultat och/           Linjeorganisationen             Genomslag i linjeorganisationen           Systemeffekter och          
                                       eller utvecklat metod                                                             Utnyttjat metoden                         förändra organisationen                     

                
                     (Första graden)                                                                (Andra graden)                                     (Tredje graden) 

 
                      
 
Vi väljer här att mer ingående förklara systemmodellen specifikt för FC i Andersberg i Gävle 
kommun: 

Inflöde: Grundläggande förutsättningar (resurser) som linjeorganisationerna (Gävle kommun, 
Landstinget Gävleborg och Svenska Kyrkan) ger verksamheten. Hur verksamheten gemensamt skall 
ledas och styras, vilka personella och ekonomiska resurser som skall tillföras för att säkerställa det 
arbete som skall utföras på FC samt vad som skall åstadkommas tillsammans, allt reglerat i ett 
politiskt beslut, en handlingsplan och ett samarbetsavtal.  
 
Omvandling i FC: Verksamheten är tänkt att fungera som en inbjudande mötesplats för målgruppen, 
där den öppna förskolan har en central funktion. Mötesplatsen ger individer och familjer möjlighet att 
träffa och lära känna andra individer och familjer i samma situation (förstärka sociala nätverket). 
Samlokalisering av olika resurser inom mödra- och barnhälsovården, psykosociala resurser samt 
pedagogisk verksamhet är tänkt att innebära en ökad tillgänglighet för målgruppen. Samlokalisering 
av olika professioner ger tillgång till ett brett kunskapsfält, verksamheten skall fungera som ett 
informations- och kunskapscenter för målgruppen.  
Uppdraget är att ge föräldrar egna verktyg och strategier för att kunna bedriva ett tryggt och säkert 
föräldraskap. Inriktningen i uppdraget är att stärka och uppmuntra föräldrarna i deras individuella 
strävanden samt att skapa mötesarenor för föräldrar i syfte att skapa stödjande nätverk.   
Verksamheten är samlokalisering till en byggnad av mödra- och barnhälsovård, socialtjänst och öppen 
förskola där hängavtal finns med Svenska kyrkan. Grundtanken är att samordning på huvudmannanivå 
och samlokalisering till en byggnad främjar samarbete (personlig kontakt i det löpande arbetet mellan 

A 

B 
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funktioner) och samverkan (en funktion deltar i en annans ordinarie aktiviteter i syfte att tillföra ett 
mervärde för målgruppen)28. 
Samverkan kring målgruppen skall ha sin grund i en proaktiv kultur, ett psykosocialt perspektiv och 
med barnkonventionen som grundläggande värdering29. Miljön på FC skall präglas av tillit och 
förtroende mellan professioner och till målgruppen. Det är tänkt att föräldrarna, genom att vara 
varandras förebilder, får hjälp att utveckla den egna föräldrarollen, den sociala kompetensen och se sin 
egen styrka som förälder – idén om empowerment. 
 
Samverkansspiralen är en modell för lokalt utvecklingsarbete initierat av Arne Eriksson30. Modellen 
bygger på att förtroende och tillit utvecklas på samtliga nivåer mellan de inblandade parterna. 
Samverkansspiralen appellerar till en organisation i ständigt lärande, där ledarskap innebär att delta i 
den ständigt pågående dialogen, med syfte att säkerställa en gemensam problemuppfattning och föra 
ett gemensamt samtal för att nå samsyn. Figuren nedan anger de olika processteg som man måste 
gåigenom för att åstadkomma en strukturförändring när förutsättningarna är sådana att ingen enskild 
parts agerande är tillräckligt för att förändra strukturen. 
 
Figur 4. Samverkansspiralen, Ur Nutek, Nätverk och driftiga människor, 2002 
 

 
 
Modellen som innefattar samtal, samsyn, samförstånd, samverkan och samhandling, strävar ytterst 
mot en strukturförändring. Denna samverkansprocess, som för FC Andersberg inleddes redan under 
projekttiden, mynnade ut i ett samarbetsavtal, där man gick in i en formaliserad samhandling genom 
införandet av familjecentralen.  
 
Slutprestation: Det som är tänkt att komma ut av samarbete och samverkan är nya arbetssätt och 
metoder som leder till mervärde för (A) målgruppen och (B) linjeorganisationerna. Mervärdet för 
målgruppen handlar om nya insatser (insatser som inte tidigare fanns) och bättre insatser (insatser med 
högre kvalitet). Insatser med en bred inriktning (bred träffbild = både hälso- och psykosociala samt 
                                              
28 Med ”målgruppen” menar vi här den mellanliggande målgruppen.  
29 Handlingsplan för Familjecentralen i Andersberg 2004. 
30 Nutek, Nätverk och driftiga människor, 2002 
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allmänna och specifika insatser) som kan aktualiseras i ett tidigt skede i föräldraskapet. Insatser med 
hög tillgänglighet som levereras i en annorlunda miljö där det även finns möjlighet att stärka det egna 
sociala nätverket. Insatser som på kort och lång sikt leder till minskade framtida samhälleliga 
kostnader och minskat mänskligt lidande (tillgänglighet och kostnadseffektivitet för samhället och 
målgruppen). Det gemensamma arbetet med målgruppen är alltså även tänkt att utveckla den egna 
professionen. Samarbete och samverkan bidrar till att professioner erhåller ett utökat kunskapsregister 
(kompetensutveckling). Genom praktisk samverkan ges möjlighet att pröva nya arbetssätt och metoder 
som ger mervärde till linjeorganisationerna (tillgänglighet och kostnadseffektivitet för profession). 
Nya gränsöverskridande processer skapas i arbetet, processer som i förlängningen är tänkt att spridas 
till linjeorganisationerna. 
 
Mellanliggande målgrupp: Blivande föräldrar och småbarnsföräldrar är målgruppen som direkt 
kommer i åtnjutandet av olika insatser.   
 
Resultat - utfallsnivå A som avser relationer till barnet: 
Utfall 1 (omedelbart): Syftet är att föräldrarna via olika insatser inom FC skall förvärva kunskap och 
färdigheter och få strategier i omvårdnaden om sitt barn. Målet är att föräldern skall beredas så goda 
förutsättningar som det är möjligt för att kunna ge sitt barn en god uppväxtmiljö. 
Utfall 2 (mellanliggande): Föräldern har fått en trygghet i föräldrarollen genom de kunskaper han/hon 
har förvärvat. Kan bedriva ett gott föräldraskap med en god omvårdnad om barnet. 
Den slutliga målgruppen: Det enskilda barnet (0 – 6 år) är den slutliga målgruppen för arbetet. Barnet 
är en indirekt mottagare av de insatser som föräldern har kommit i åtnjutande av på FC. 
Utfall 3 (mellanliggande): Den goda omvårdnaden som barnet kommer i åtnjutande av kommer på 
kort och lång sikt att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barnet. 
Utfall 4 (slutligt): Allmänt förebyggande samt riktade insatser har skapat en god grund för barns (den 
slutliga målgruppens) uppväxt och leder på sikt till en psykiskt, fysiskt och socialt friskare befolkning.  
 
Resultat - utfallsnivå B som avser linjeorganisationerna:31 

Utfall 1 (första graden): Samarbete och samverkan mellan professioner på FC har bidragit till en 
upptäckt av nya arbetssätt och metoder som har visat sig ha effekt. Dessa har både gett ett mervärde 
till målgruppen (barn och föräldrar) samt effektiviserat arbetsprocesserna på FC vilket noteras av 
linjeorganisationerna och tilldrar sig deras intresse.  
Utfall 2 (andra graden): Nya arbetssätt och metoder som skapats ur samarbete och samverkan på FC 
har fått genomslag i linjeorganisationerna och implementerats i deras ordinarie verksamheter. De 
samverkansvinster som börjar skönjas, men som ännu inte har realiserats, sporrar linjeorganisationer 
att intensifiera arbetet med att utöka samverkan. Man har kommit till insikt om att verksamheten måste 
styras på annat sätt. 
Utfall 3 (tredje graden): De skisserade vinsterna och framgångarna enligt ovan blir till underlag för att 
dra slutsatser om hur ledning, styrsystem, strukturer, organisationer etc. måste omstruktureras för att 

                                              
31 Ingvar Nilsson har i ”Framgång i samverkan” (2000) anfört en tidsperiod på 4-6 år för utveckling av 
samverkan. Han beskriver tre nivåer av framgång i samverkan, där första graden handlar om uppnått resultat 
och/eller utvecklat metod, andra graden om genomslag i linjeorganisationen och tredje graden om systemeffekter 
och förändringar i organisationerna (se bilaga 2).  
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kunna skapa möjliga samverkansvinster. Det handlar om systemeffekter och förändringar av 
organisationer liksom förändringar av grundläggande värderingar och synsätt. 

 
 
3. Utvärderingens metod 
 
 
3.1 Inledning 
 
I utvärderingen har mätningar gjorts i ett besökar- respektive organisationsperspektiv under en 
tidsrymd av 3 år. Utvärderingarnas resultat har kontinuerligt redovisats till berörda intressentgrupper 
under utvärderingens gång. Detta redovisas i nedanstående översikt, vilken ska relateras till 
utvärderingsgruppens dubbla roll med ett förvaltande och ett utvärderande funktion: 
 
Tabell 1. Översikt av utvärderingsgruppens arbete på besökar-och organisationsnivå under 2005- 2007 
 
Besökarnivå                                               Organisationsnivå 
Målgruppen Politiker/ Styrgrupp 

politiker/tjänstemän 
 

Lednings 
Gruppen 

Personal 
gruppen/ 
samordnare 

Samverkans 
partners 

Besökare 
Enkäter 
 
Besökare 
Statistik 
 
IVP-statistik 
 
Blivande 
föräldrar/ 
 
Föräldra- 
grupps 
enkäter 

Baslinje- 
mätning intervjuer 
politiker 
Baslinjemätning enkät 
tjänstemän 
 
Återkoppling 
delrapporter 
styrgruppsmöte 
 
Uppföljande intervjuer 
politiker 
Uppföljande 
gruppintervju 
styrgruppen 
 
Förslag ny 
organisation 

Baslinje 
mätning enkäter 
 
Återkoppling 
delrapporter 
 
Fokusgrupper 
2006, 2007 
 
Dokument 
analys lednings- 
gruppmöten 
 
Kontakter med 
MHV- ledningen 
respektive 
ledningen för 
BHV-
samordningen 
 

Baslinje 
mätning enkät/ 
intervju samordnare 
 
Dokumentanalys arbets- 
processen 
 
Återkoppling delrapporter 
 
Fokusgrupper 
2006, 2007 med 
återkopplingar 
Uppföljande intervju 
samordnare 
 
Stödjande  funktion 
gentemot arbetsgruppen  
uppföljningsinstrument 

Baslinje 
mätning  
intervjuer 
 
Uppföljande 
intervjuer 

 
 
3.2 Mätningar på besökarnivå  
 
Under avtalsperioden (2005 – 2007) har utvärderingsgruppen aktualiserat en mängd olika mätningar i 
verksamheten. Brukarenkäter har genomförts och andra uppföljningar har gjorts bl.a. för att få 
kunskap om familjer som är aktuella för särskilda insatser genom  individuell vårdplanering samt 
kunskap om de familjer som besöker socionomen på FC. Rapporter har publicerats och finns 
åtkomliga på socialtjänstens hemsida.32 Förutom ovan nämnda enkäter så har MHV och BHV bedrivit 
löpande kundmätningar av föräldragruppverksamheten, vilket har sammanställts i 
arbetsgruppsrapporter (se avsnitt 6). Enkäterna har haft som syfte att identifiera grupper av föräldrar 

                                              
32 www.gavle.se/socialtjänst/verksamheter/rapporter - se också rapportlista avsnitt 6 
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och deras upplevelse av verksamheten. Därutöver finns mätningar av grupper för blivande föräldrar, 
föräldragrupper och specifika föräldragrupper (Cope). Besöksstatistik har förts på öppna förskolan 
under hela perioden. Statistik har förts av MHV och BHV vad gäller IVP (individuella vårdplanering) 
under perioden 2005 – 2007, i syfte att få kunskap om föräldragrupper som är i behov av särskilda 
insatser utanför MHV och BHV; s basprogram. 
För att konkretisera och illustrera hur besökare och familjer i behov av särskilt stöd kan se ut så har 
utvärderingsgruppen tillsammans med samordnare och övrig personal på familjecentralen i 
Andersberg tagit fram fyra fiktiva fall. Dessa har rubricerats som robusta, sköra, riskutsatta och 
utsatta. (se avsnitt 4.4) 
 
 
3.3 Mätningar på organisationsnivå  
 
De mätningar som gjorts på organisationsnivå under avtalsperioden är föremätningar genom intervjuer 
med politiker, enkät till förvaltningschefer, enkäter till ledningsgrupp och arbetsgrupp på 
familjecentralen i Andersberg, intervju med samordnare, samt med externa samverkanspartners.  
Uppföljande mätningar har gjorts genom intervjuer med politiker, styrgrupp, ledningsgrupp och 
arbetsgrupp, samordnare samt externa samverkanspartners. Därutöver har dokumentanalys gjorts av 
mötesanteckningar i ledningsgrupp och arbetsgrupp, samt av verksamhetsplan och 
verksamhetsberättelseberättelse.  
 
Mätningarna vars resultat kontinuerligt redovisats för berörda personer på de olika 
organisationsnivåerna har varit underlag för reflektion över och utveckling av verksamheten. 
 
På uppdrag av den politiska styrgruppen Närvård Gävle har utvärderingsgruppen inom ramen för sin 
förvaltande uppgift givit ett förslag på organisation av familjecentralen samt deltagit i Närvård Gävles 
reflektioner över förslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 20

4. Utvärderingens resultat  
 
Vi har valt att presentera resultaten utifrån den programteori för FC i Andersberg som vi tidigare 
presenterat (se systemmodellen, avsnitt 2.2.1 och figur 2 och 3).  
Vi använder systemmodellen som verktyg för att analysera det datamaterial som vi sedan 2005 har 
samlat in för verksamheten i FC Andersberg. (Se figur 5) 
 
 
Figur 5. Systemmodellen anpassad till Familjecentralen i Andersberg 
 
 
 
                    (I     M     P     L     E     M     E     N     T     E     R     I     N     G)   
                                                          
                                       
   Inflöde            Omvandling i FC                    Slutprestation                          Mellanliggande målgrupp 

 
                        Resurser         Samarbete/samverkan          Nya och bättre insatser           Blivande föräldrar och småbarnsföräldrar       
 
 
 
                                                  Utfall 1                           Utfall 2          Slutlig målgrupp         Utfall 3                          Utfall 4 
 
                                         Förvärva kunskaper        God omvårdnad        Barnet          Främja hälsa och        Friskare befolkning 
                                             och färdigheter                                                                  förebygga ohälsa           

        
                     (Omedelbart)                (Mellanliggande)                             (Mellanliggande)                 (Slutligt) 
  
 
                                                                  

                                                  Utfall 1                                                                              Utfall 2                                                   Utfall 3 
                                       
                                       Uppnått resultat och/           Linjeorganisationen             Genomslag i linjeorganisationen           Systemeffekter och          
                                       eller utvecklat metod                                                             Utnyttjat metoden                         förändra organisationen                     

                
                     (Första graden)                                                                (Andra graden)                                     (Tredje graden) 

 
 
4.1 Inflöde - Resurser  
 
Styrgruppen för Barn-och Ungdomshälsofrågor i Gävle kommun (bestående av politiker och 
tjänstemän inom kommun och landsting) har haft det övergripande ansvaret för FC i Andersberg. 
Under perioden förändrades den politiska organisationen till Styrgrupp Närvård Gävle. Verksamheten 
på familjecentralen har letts av en ledningsgrupp bestående av verksamhetschefer inom Socialtjänst 
Gävle, Barn & Ungdom Gävle, Primärvården, Barnhälsovården samt Svenska Kyrkan (präst). En 
samordnare (anställd som socionom på FC) har ansvarat för att driva familjecentralens samverkande 
arbete gentemot målgruppen. 
 
Tabell 2 Personella resurser enligt avtal under perioden 2005-2007.33 
MHV 
 
2x0,75 barnmorska 

BHV 
 
2x1,0 
distriktssköterska 

Socialtjänst  
 
0.75 socionom 

Öppna förskolan 
 
1,5 förskollärare 
0,5 barn & 
ungdomsledare 
 

Gemensamt 
 
0,25 
samordnare 

                                              
33 Under hela perioden har inte Mödra- och Barnhälsovården varit fullbemannade vid planerad frånvaro. 

A 

B 



 

 21

Det första året fanns en investeringskostnad. Det som skiljer inflödet av ekonomiska resurser mellan 
parterna är specifika kostnader för lokaler och utrustning. Gemensamma kostnader för handledning 
och utbildning uppgår till drygt 200 000: - för hela perioden (tabell 3).  
 
Tabell 3 Ekonomiska resurser (exklusive personal) i kronor enligt avtal under perioden 2005-2007 
MHV 
 
2005: 169 125 
2006: 131 625 
2007: 131 625 
 

BHV 
 
2005: 139 125 
2006: 101 625 
2007: 101 625 

Socialtjänst Gävle 
 
2005: 153 125 
2006: 115 625 
2007: 115 625 

Barn & Ungdom 
 
2005: 183 125 
2006: 142 000 
2007: 142 000 

Svenska kyrkan 
 
2005: 155 625 
2006: 119 500 
2007: 119 500 

432 735 342 375 384 375 467 175 394 625 
Totalt: 2 021 285 
 
För en mer detaljerad ekonomisk redovisning, se Samarbetsavtal för Familjecentralen Andersberg 
 
4.2 Omvandling 
 
Omvandling omfattar det interna arbete som sker i FC Andersberg. Organiseringen av familjecentralen 
enligt handlingsplanen sker i en formaliserad samverkansprocess reglerad i ett samarbetsavtal för 
personalgrupp, ledningsgrupp och styrgrupp. Utifrån samverkansspiralen (se figur 4, sid 16) ser vi att 
det sker en ständig rörelse i spiralen där många frågor får ställas på nytt vartefter förutsättningarna 
ändras i de ingående organisationerna. I den personalrörlighet som förekommer behöver också nya 
personer sättas på spåret. 
Det vi ser är att de olika organisationsnivåerna har kommit olika långt i samverkansprocessen. På 
politisk och styrgrupp finns ett uttalat stöd för utveckling och diskussion om strukturförändring över 
förvaltningsgränserna.  
Ledningsgruppens förutsättningar ser annorlunda ut. De befinner sig i sina respektive traditionella 
organisationer där det kortsiktigt handlar om att få den egna budgeten i balans. Denna arbetssituation 
ger en begränsad tid och utrymme för gemensam reflektion. Ledningsgruppen har heller inte haft 
externt stöd för att lotsas in i ett vidgat samverkanstänkande. 
För personalgruppen har funnits ett strategiskt handlednings- och utbildningsstöd under hela perioden. 
Här har det funnits en arena för reflektion och lärande samt utveckling av nya arbetssätt och metoder. I 
den processen rör man sig från en utgångspunkt av specifik förståelse av en specifik verksamhet, till 
en gemensam förståelse av en gemensam verksamhet, vilket kan beskrivas som en synvända. Detta 
handlar till stor del om skapandet av en tyst kunskap, där man hakar i varandra som byggstenar och 
blir medvetandegjorda genom att man i grupphandledning reflekterar över det som händer i olika 
möten mellan professioner och med föräldrar i föräldragruppen eller ute i öppna förskolan. 
Omvandlingen i FC har alltså som mål att verka utifrån ett gemensamt förhållningssätt, som resulterat 
i ett förändrat utbud och arbetssätt. En sådan omvandling har alltså påbörjats i personalgruppen och i 
den politiska styrgruppen, dock har ledningsgruppen inte kommit dit ännu.  
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4.3 Slutprestation 
 
Slutprestationer rör det som kommer ut av arbetet på FC i Andersberg och eventuellt träffar 
målgruppen. Erbjudanden sker till föräldrarna – den mellanliggande målgruppen. 
Mervärdet för målgruppen handlar om nya insatser (insatser som inte tidigare fanns) och bättre 
insatser (insatser med högre kvalitet).  
 
I takt med att det gemensamma förhållningssättet växer fram utvecklas ny kompetens och förståelse i 
balanseringen mellan det specifika och generella uppdraget. Från att tidigare verkat huvudsakligen 
specifikt i respektive linjeorganisation sker nu en perspektivförskjutning utifrån ett gemensamt 
uppdrag över gränser, där föräldrautbildningen omvandlas och breddas, där man gör gemensamma 
hembesök utifrån specifika behov och där man konsulterar varandra i enskilda ”ärenden”. 
Nya samverkansformer och utbud har skapats utifrån föräldrar och barns behov, ex. unga 
föräldrarcafé, temadagar, föräldrautbildning (COPE), matlagningskurser. Man upplever sig ha fått en 
högre kvalitet på de generella insatserna, t.ex. föräldrautbildning, och samtidigt skapat nya insatser 
utifrån de behov som finns i föräldragruppen. Nedanstående tabell, som är framtagen utifrån 
länsutvärderingen (där FC i Andersberg ingick), visar fördelningen av de olika insatstyperna (tabell 3). 
 
Tabell 4: Olika typer av insatser vid familjecentralerna.34 
 
 GENERELLA INSATSER RIKTADE INSATSER 
Grupp MHV/BHV m.fl.: 

Föräldrautbildning 
 
Öppen förskola: Pedagogisk 
verksamhet 

Socionomen m.fl.: 
Föräldraträningsprogram  
Riktad gruppverksamhet i 
socialt syfte 

Individuellt MHV/BHV: 
Kontroller enligt basprogram 

Socionomen:  
Enskilda samtal, parsamtal 
 
MVC/BVC och Socionomen:  
Insatser utifrån individuell 
vårdplanering 

 
Samlokalisering och samarbete leder till en ökad tillgänglighet för besökarna och därmed mer 
spontana besök vilket i sin tur leder till att professionerna tvingas att arbeta på ett annat och mer 
effektivt sätt. Spontana frågor i korridoren (jag vill bara fråga – frågor) leder till ett minskat antal 
telefonsamtal samt att föräldern inte behöver beställa tid för mindre spörsmål.  
 
Det finns en uppfattning hos personalen att besökarna via sitt deltagande i verksamheten bidrar till att 
forma FC till en kreativ och trivsam mötesplats. 
 
Vi har flera grupper som träffas här själva nu. Ibland hör man att dom är inne på nåt tema och då kan man 
ansluta sig och vara med där och komma med synpunkter. En härlig känsla om jag säger någonting och så 
märker jag att nån annan hakar i det jag säger och liksom vidgar bilden av det man pratar om då är vi på rätt 
                                              
34 Almqvist, A., Reuterborg, M., Åsbrink, P. (2008). En utvärdering av familjecentraler i Gävleborgs län. 
Regionförbundet Gävleborg. 
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väg. Vi har ju nån enstaka förälder som sitter väldigt mycket för sig själv och så får man försöka dra in en sån 
person i nån sorts samvaro (citat intervju med samordnare). 
 
Om mammor som pratar om sig själva som föräldrar på ett sätt som man kan se på öppna förskolan att det 
stämmer inte med hur dom beter sig/…/ då kan man inte prata med dom/…/ då blir det kontraindicerat/…/ för då 
fortsätter man att vidmakthålla den bild dom har av sig som är en falsk bild/…/ men det är väldigt bra om man 
kan se det i tid (citat intervju socionom) 
 
Utifrån handlingsplanens intentioner för verksamheten på familjecentralen i Andersberg har 
personalgruppen på FC formulerat ett antal mervärden. I dialog med utvärderingsgruppen har dessa 
mervärden formulerats inom ramen för generella respektive specifika insatser. De generella riktar sig 
till alla utifrån vaccinationstanken, medan de specifika mer avser tidiga insatser till föräldrar och barn i 
behov av särskilt stöd utöver det som alla får i de generella insatserna.  
 
Tabell 5. Slutprestation/syfte innefattande generella och specifika insatser (mervärden) 
 
Generella insatser Specifika insatser 

 
- Olika insatser finns på samma ställe = lättare 
och miljön är bekant 
- Utökat socialt nätverk 
- Man kommer till en frisk miljö, vilket kan 
vara stärkande och tryggare för hela familjen 
jämfört med att komma som patient till 
hälsocentral  
- Verksamheten finns nära hemmet 
- Hög tillgänglighet, för såväl barn som 
föräldrar 
- Träffa BHV tidigt 
- Man blir alltid personligt bemött och sedd, 
även om den man söker inte är här 
- Förebilder 
- Föräldragrupper med ett större innehåll än 
ordinarie sådana inom MHV och BHV 
- Föräldragrupp även för omföderskefamiljer 
- Om förstagångsföräldrar så erbjuds papporna 
en särskild pappa-grupp, ledd av en pappa som 
är utbildad pappagruppsledare 
- Matlagningskurs 
- Friluftsdagsaktivitet 
- Cope-utbildning.  
- Familjeverkstan.  
- PREP utbildning. 
- Unga föräldrar kafé 

 
- Bred/sammansatt insats 
- Många olika ögon som ser, innebär ett bättre anpassat 
stöd och snabb insats 
- Unga föräldrar kafé 
- Samlade insatser ger mer tid och därigenom 
upplevelsen av att de får mer besök 
- Samtal med förebyggande socionom, och kanske 
hänvisning till psykosociala teamet eller annan extern 
samverkanspartner 
- Gemensamt hembesök MHV/BHV/Förebyggande 
socionom 
- Flexibel hjälp, nära hemmet, hembesök, stödsamtal 
via telefon etc. utifrån behov 
- Risken är mindre att man faller mellan stolarna 
- De olika kompetenserna på familjecentralen har större 
möjlighet att upptäcka utvecklingsmässiga avvikelser, 
och barnen kan därmed få hjälp i ett tidigare skede och 
att upptäcka om ytterligare insatser i familjen behövs. 
- Man kommer till en frisk miljö, vilket kan vara 
stärkande och tryggare för hela familjen jämfört med 
att komma som patient till hälsocentral eller klient till 
socialtjänsten 
- Handlingsplan när förälder uppfattas som påverkad av 
alkohol eller andra droger 
- Hjälpen finns nära hemmet 

 
Den politiska styrgruppen har via rapporter och återkommande dragningar från utvärderingsgruppen 
fått löpande information om verksamheten och om utvecklingen. 
 
Jag har fått signaler på att det var rätt satsning, vi har följt processen och diskuterar att starta fler FC.  Det 
håller, vi ser samordnings och samverkansvinster, familjecentralen har kommit för att stanna. Samverkan sitter 
mer i ryggmärgen nu. Jag ser det som en investering och jag tror inte vi kommer någonstans om vi inte 
samverkar. Hinder är naturligt, det är bara vid möten med olika kulturer som det kan hända nåt. Samverkan är 
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den enda motkraften vi har för att möta barn och ungdom i riskzonen och familjer som behöver hjälp (citat 
politiker i uppföljande intervjuer 2007) 
 
 
4.4 Mellanliggande målgrupp 
 
Hur ser målgruppen ut som har besökt FC i Andersberg?  
 
Under de tre åren som FC Andersberg har verkat så har besökargruppens sammansättning undersökts 
fyra gånger med hjälp av enkäter.35 Målgruppen föräldrar som besöker FC är i huvudsak föräldrar som 
lever i en relation (gifta eller sammanboende) och med i genomsnitt 1 – 2 barn. 80 – 90 % av 
besökarna är kvinnor födda i Sverige. Över hälften har en högskoleutbildning och de allra flesta är 
föräldralediga vid tillfället. De besöker FC i genomsnitt 1- 2 ggr/vecka. 60 – 65 % har deltagit i olika 
gruppverksamheter (föräldragrupp eller föräldrautbildning) och de flesta har ett socialt stöd av sina 
föräldrar och är nöjda med detta. Ungefär 25 % uppger att de till viss del eller inte alls har något 
socialt stöd i vardagen. Mätningarna har vidare uppmärksammat att mellan 25 – 30 % av besökarna 
kommer från områden utanför familjecentralens upptagningsområde. Sammantaget så visar enkäterna 
att besökarna till en övervägande del består av familjer som befinner sig i en, ytligt sett, stabil social 
situation. De har god utbildning och åtnjuter goda levnadsförhållanden samt ingår i ett socialt nätverk 
som kan hjälpa till när vardagen blir för stressig. Men samtidigt finns också signaler som visar att 
vissa föräldragrupper är i behov av stöd och hjälp i vardagen. 
 
Hur ser föräldrarna ut som är i behov av särskilt stöd?  
 
Varje förälder och dess barn följer ett basprogram i sina kontakter med MHV och BHV, vilket i stort 
sett handlar om ett schema för löpande kontroller och vaccinationer. Av olika psykosociala eller 
medicinska skäl kan det ibland bli aktuellt med en individuell vårdplanering (IVP)36.  Under åren 2005 
– 2007 levde de flesta föräldrar som blev aktuella för en IVP i en relation (gifta/sammanboende) och 
de flesta var också av svensk härkomst. Av de familjer som erhöll insatser inom IVP ser vi att det är 
en jämn fördelning mellan de familjer som erhåller insatser av medicinska orsaker och psykosociala 
orsaker. Vanliga aktiviteter inom IVP är extra insatser av barnmorskorna, extra läkarbesök eller att 
socionomen på FC inkopplas. Antalet IVP - ärenden har ökat stadigt sedan starten av FC (2005) vilket 
antingen kan bero på en faktisk ökning eller på att samverkan inom FC bidragit till att fler barn och 
föräldrar med särskilda behov upptäcks, eller en kombination av båda dessa faktorer.  
 
Socionomen på FC arbetar med ett förebyggande socialt arbete på grupp- och individnivå. 
Aktualisering till socionomen sker genom hänvisning från BHV, MHV, personal inom Öppna 
förskolan, eller genom att föräldrarna själv tar kontakt. De sammanställningar av dokumentation 
rörande familjer som socionomen haft en mer intensiv och planerad samtalskontakt med visar att 
socionomen träffat en förhållandevis homogen grupp. De familjer som besöker socionomen skiljer sig, 
vad gäller etnicitet, utbildningsnivå och övrig social situation avsevärt från den genomsnittlige 
besökaren på FC. Vi finner fler familjer med invandrarbakgrund, något över hälften är av svensk 
härkomst. Vi finner att utbildningsnivån är låg, majoriteten av kvinnorna har utbildning på 

                                              
35 Delrapport Familjecentralen i Andersberg. Besökarenkät. 2005:01, 2006:01, 2007:01, 2008:01. 
36 Delrapport Familjecentralen i Andersberg. Sammanställning av individuell vårdplanering. 2007:01, 2008:04 
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grundskolenivå och endast ett fåtal av föräldrarna har högskoleutbildning. En stor andel av kvinnorna 
är ensamstående med barnet/barnen och de flesta av kvinnorna är antingen arbetslösa eller sjukskrivna. 
Anledning till samtalskontakt med socionomen är i huvudsak förhållanden i familjen såsom 
relationsproblem eller vårdnadstvister. Det är mer vanligt att socionomen träffar kvinnorna enskilt än 
tillsammans med partnern eller expartnern. 37 
 
COPE (The Community Parent Education Program) är ett kanadensiskt manualbaserat 
föräldrautbildningsprogram för föräldrar som har barn med svårhanterligt beteenden i åldern 3-12 år. 
Tre COPEutbildningar har anordnats i FC:s regi och sammanlagt 40 föräldrar har deltagit i 
utbildningarna. Syftet med COPE kurserna är att ge föräldrar verktyg att förstå och hantera sitt barns 
beteende samt stärka dem i deras föräldraskap. De enkäter som aktualiserats 38 visar att de flesta 
deltagarna är kvinnor, gifta eller sammanboende – ett fåtal är alltså ensamstående. De anmälde sig till 
utbildningen för att få tips på och vägledning om konkreta problemlösningar i familjen.  
 
Fyra olika familjetyper  
 
I ett försök att illustrera hur familjecentralens besökare kan se ut har fyra fiktiva familjer/blivande 
familjer beskrivits. Procenttalen i parenteserna är en fingervisning om hur stor del av befolkningen 
som kan inrymmas inom de olika beskrivningarna enligt normalfördelningskurvan. Inspiration till 
detta har vi fått vid ett besök hos Sven Bremberg, Folkhälsoinstitutet.  
Robust: en person/familj med goda egna resurser och förutsättningar avseende självförtroende, 
förmåga att formulera sig, sätta gränser, skapa och vidmakthålla stärkande sociala kontakter samt för 
att utveckla stabilitet i sociala nätverk (ca 50-70 %)  
Skör: en person/familj, med mindre goda egna resurser och förutsättningar enligt ovan.  (30-40 %) 
Riskgrupp: en person/familj i någon form av mer varaktig situation av mindre goda egna resurser och 
förutsättningar. Kan vara annan kultur, arbetslöshet, sjukdom, kris mm. (ca 5 %) 
Utsatt: en person/familj i en mer uttalad varaktig situation av mindre goda egna resurser och 
förutsättningar för att t.ex. utveckla stabilitet i sociala nätverk och där det finns en etablerad kontakt 
med socialtjänst och andra myndigheter. Problem som uttalat missbruk i någon form, destruktiva 
sociala nätverk, svåra problem med äldre syskon och egna föräldrar kan förekomma. (ca 0.5 %) 
 
Ovanstående beskrivningar ska inte med automatik relateras till social gruppering och ekonomi. 
Depressioner hos den nyblivna mamman är vanligt i familjer som utåt sett kan uppfattas som robusta. 
En sådan situation kan leda till en försämrad anknytning till barnet och därmed till en ”skör” /riskfylld 
situation för detta. Man kan också tänka sig att benägenheten att söka hjälp är större i de familjer som 
befinner sig i en mer skör situation. Detsamma kan gälla för barnen i de verkligt utsatta familjerna. 
Den komplexa bild som personal på familjecentralen kan se och genom arbetssätt, förhållningssätt och 
utbud svara på kan öka benägenheten hos besökarna att reagera på tidiga signaler. Detta gäller i hela 
spektrat från den robusta till den utsatta familjetypen. 
Med hjälp av personalgruppen på FC har vi tagit fram fyra fiktiva fall som beskriver den sociala 
situationen och utvecklingen hos föräldrarna utifrån ovanstående kategorisering. 

                                              
37 Arbetsgrupprapport 2008:03. Sammanställning socionomens arbete på FC 2005 – 2007. Familjecentralen i 
Andersberg. 
38 Delrapport Familjecentralen. Utvärdering föräldrautbildning COPE. 2007:01, 2008:01 
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Fiktivt fall 1 - Robust familjesituation 
 
Ett gift par i 30-årsåldern, med högskole- /universitetsutbildning, med sina föräldrar boende i 
Stockholm och ett stort socialt nätverk, väntar nu sitt första barn och kommer till MHV för samtal. De 
erbjuds delta i föräldragrupp. På föräldragruppen blir de presenterade för familjecentralens övriga 
kompetenser som berättar om sina verksamheter och även i övrigt deltar med egna pass i dessa 
föräldragrupper. De blir också presenterade för externa samverkanspartners som t ex biblioteket och 
får tips på litteratur om att vänta barn och de börjar lära känna nya människor som befinner sig i 
samma situation. Pappan blir erbjuden att gå i pappa-grupp och tackar ja till det. Både den blivande 
mamman och pappan får kontakter med ett annat par och papporna börjar träffas privat, för de 
upptäcker att de bor ganska nära varandra och de har gemensamma intressen. 
 
När sedan barnet är fött börjar mamman gå med barnet till BHV och samtidigt stannar hon till på 
öppna förskolan och träffar där andra mammor i samma situation. Det kan vara mammor hon redan 
träffat på föräldrautbildningen, men också andra mammor. Av personalen på Öppna förskolan får hon 
stöd i utvecklingen av sin nya roll som mamma och någon gång/varje dag tittar barnmorskor, BVH-
sjuksköterskor och socionomen in på öppna förskolan på förbestämda tider. Hon bestämmer sig för att 
gå till Öppna förskolan en gång i veckan för att där finns flera vuxna omkring henne och när hon är 
hemma kan det bli lite ensamt. Det är också roligt att flera kan glädjas åt barnets framsteg och små 
frågor av oro kan tas spontant upp direkt med någon av de kompetenser som finns på familjecentralen 
eller någon annan mamma, t ex att barnet inte äter som det ska, eller är vaket hela natten. Mamman 
bestämmer sig för att gå på gympa för att hitta formen igen och då finns en arrangerad sådan i 
näraliggande lokaler. Hon går dit tillsammans med förskollärare, och kan ta sitt barn med sig. 
 
När pappan sen är föräldraledig börjar han gå med barnet till öppna förskolan och BHV. Han är med 
på sångstund med barnet. Både pappan och mamman deltar också i föräldrautbildningen, där de får 
träffa samtliga kompetenser som ingår i familjecentralen och lär känna andra föräldrar. I och med de 
utbyggda föräldragrupperna inom såväl MHV som BHV har man haft gott om tillfällen att lära känna 
varandra, och det dröjer inte länge innan man börjar stämma träff med varandra på Öppna förskolan, 
pappan med pappor och mamman med mammor, och så småningom går man ner till sta´n tillsammans 
för att kanske ta en fika, och efter ytterligare en tid börjar man träffas hela familjerna privat. När det är 
dags för barnet att börja på förskolan får de en introduktion redan när de går på familjecentralen och 
när barnet är 1.5 år slutar pappan att gå med barnet till familjecentralen, förutom när barnet ska på 
kontroll på BHV och då är det antingen mamman eller pappan som går och man passar på att stanna 
till på öppna förskolan och leka med sitt barn, fika och prata lite. 
Efter en tid upplever mamman i familjen att rollfördelningen i hemmet förändrats, att pappa arbetar 
mycket och att alltför stor del av ansvaret på familjen faller på mamman. Hon upplever att de har svårt 
att prata om detta, och därmed hitta en lösning som kan fungera på sikt. Mamman vill inte göra detta 
problem större än det är, vilket hon tycker att det blir om hon ringer och bokar en tid med socionomen. 
Hon bestämmer sig för att antingen ta upp det med BHV-sjuksköterskan vid nästa besök – om 
initiativet till samtalskontakt är BHV-sjuksköterskans, har ju inte mamma förstorat problemet – eller 
också gör hon sig ärende till Öppna förskolan och passar på att titta in till socionomen, då dörren är 
öppen, för att till synes spontant byta några ord om problemet. Oavsett ingång, resulterar det hela i ett 
antal samtal med mamma och pappa tillsammans. 
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Fiktivt fall 2 – Skör familjesituation 
 
En ung familj, där både mannen och kvinnan är 23 år med dålig ekonomi och där det finns en 3-åring 
tidigare med en annan man som hon inte har så mycket kontakt med. Barnet är hos honom varannan 
helg. Han bor i en annan stad. Den nu blivande pappan som kommer från en annan kultur har bott i 
Sverige i 5 år och har varit arbetslös en längre tid. Kvinnan är överviktig och röker. Kvinnan fullföljde 
inte gymnasiet och mannen har motsvarande grundskola i det land han kommer ifrån. Hon har sina 
föräldrar nära, men inte så stort socialt umgänge för övrigt. När de kommer till MHV blir båda 
erbjudna att delta i en grupp för omföderskefamiljer. Endast mamman går. Pappan tar hand om barnet 
hemma. Mamman blir erbjuden att få hjälp med sin övervikt genom att gå till dietist och sjukgymnast. 
Hon får information om risker för barnet genom att hon röker och blir erbjuden att gå i en grupp för att 
sluta röka. Hon är inte motiverad för något av detta. Under utbildningen får hon träffa de andra 
kompetenserna på familjecentralen och när hon träffar den förebyggande socionomen blir hon 
intresserad av vad hon kan ha att erbjuda och när MHV föreslår ett besök hos henne bestämmer hon 
sig för att gå dit på samtal. När hon går dit blir hon presenterad på öppna förskolan, men stannar inte. 
Hon tycker att de andra föräldrarna är så mycket äldre och hon har inte 3-åringen med sig.   
 
När sen barnet kommer görs ett hembesök av både barnmorska och barnsjuksköterska och då får hon 
erbjudande om spädbarnmassage och det tycker hon verkar intressant, för barnet skriker mycket och 
kanske kan det hjälpa. I samband med det lär hon känna en annan mamma, som är ensamstående och 
de bestämmer sig för att träffas på öppna förskolan tillsammans också med sina äldre barn. Hon ser 
hur andra gör med sina barn och hon börjar ta upp frågor kring problem som hon har. Hon börjar få 
förtroende för de kompetenser som arbetar där och känner att hon får det stöd hon behöver direkt och 
tycker det är skönt att hon inte behöver ringa och boka tid eller ringa och fråga om saker, det blir mer 
naturligt och enkelt. Det är en skön atmosfär och hon märker att de har samma inställning i det som 
sägs. Hon fortsätter gå på samtal hos den förebyggande socionomen och hon blir särskilt glad när hon 
får en uppskattande kommentarer av henne över hur hon är mot sina barn på öppna förskolan.  
 
Hon hör talas om att det ska bli en Familjeverkstan - kurs för föräldrar med konkreta övningar bla för 
hur man ska sätta gränser mot sina barn och blir erbjuden att gå den. Hon blir intresserad, för att både 
den förebyggande socionom hon går i samtal hos och en av förskollärarna på öppna förskolan ska leda 
den. Hon talar med sin man och får honom med på det. De har nämligen fått problem hemma med 
gränssättning mot 3-åringen och kanske kan de få ut något av utbildningen. När mamman går till BHV 
tas frågan upp igen om hon inte ska sluta röka och nu börjar hon överväga detta. Den mamma hon har 
fått kontakt med röker inte, men också hon är överviktig och de har börjat promenera tillsammans. De 
har också börjat gå till biblioteket, för att de blivit inspirerade av bibliotekarien på 
föräldrautbildningen. 3-åringen följer med till öppna förskolan de tillfällena ”dagis” är stängt. Speciellt 
uppskattar pojken de gånger det är syskonverkstad för de lite äldre barnen. Genom 
Familjeverkstadskursen börjar både hon och mannen känna att de har något med sig för att klara 
konflikter med det äldre barnet och det nya barnet har blivit lugnare. När hon sen hör talas om att det 
ska bli en matlagningskurs för både svenskar och familjer från andra kulturer så frågar hon sin man 
om han vill gå. De bestämmer sig för att göra det. Hela familjerna deltar i denna kurs. Hennes man 
träffar där en annan pappa som kommer från samma land som honom och de börjar umgås med den 
familjen. Sen börjar också mannen gå med henne till unga föräldrar kafé där de också träffar den andra 
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familjen de lärt känna och båda familjerna följer med på den utflykt till Hemlingby, som 
familjecentralen ordnar där de grillar korv och rör sig i naturen. 
 
Fiktivt fall 3 - Riskutsatt familjesituation 
 
Ensamstående kvinna från annat land, med knagglig svenska. 
Under graviditeten har barnmorskan presenterat socionomen och hon har blivit erbjuden kontakt med 
denna, men avböjt då hon inte visste vilken typ av hjälp hon skulle behöva. 
Då barnet är fött visar det sig att det är många papper som ska fyllas i, och många kontakter som ska 
tas. BHV-sjuksköterskan föreslår en tid med socionomen för att få hjälp med detta praktiska. 
Den nyblivna mamman och socionomen etablerar en kontakt som till en början bygger på behovet av 
information och praktisk hjälp. Allt eftersom tiden går början man dock prata också om hur hon och 
flickan har det, hur flickans kontakt med sin pappa skulle kunna arrangeras etc. 
När flickan är lite större början mamman komma till Öppna förskolan. Till en början känner hon ingen 
annan där. Hon har dock upptäckt att både den barnmorska hon hade under graviditeten, BHV-
sjuksköterskan och socionomen brukar titta in på öppna förskolan, slå sig ner, ta en kopp kaffe och 
prata lite med de barn och föräldrar som är där. Då är det ju alltid någon hon känner, tänker hon.  
Efter bara några gånger känns det ju också som att hon känner dem som arbetar på Öppna förskolan 
ganska väl, och hon känner sig alltid välkommen dit. Efter ytterligare en tid börjar flickan intressera 
sig för de andra barnen, och plötsligt har hon någonting att prata med de andra föräldrarna om. När 
Öppna förskolan arrangerar utflykter följer hon med så ofta hon kan – hon har upptäckt att det finns 
mycket i närheten av hennes hem som hon inte känt till – lekparker, grillplatser, pulkabackar etc. 
Hon har också sett hur de äldre barnen på Öppna förskolan t ex bakar tillsammans med sina föräldrar, 
och hon ser fram emot att flickan ska bli lite större, så att de också kan lära sig att göra detta.  
 
Den unga mamman blir också erbjuden att delta i en kvällskurs tillsammans med sitt barn – integrerad 
matlagning. Där träffar hon bl.a. familjen i fallet nr 2.De båda mammorna börjar stämma träff på 
Öppna förskolan tillsammans med ytterligare en mamma, och så småningom börjar familjerna träffas 
även privat. 
Mamman bestämmer sig för att om hon får ytterligare något barn ska hon gå både på MHV:s  och 
BHV:s föräldragrupper, för hon har insett att de flesta har lättare att förstå hennes svenska än vad hon 
trott. Att lära känna nya människor var inte heller så svårt som hon först trott. 
 
Fiktivt fall 4 – Utsatt familjesituation 
 
Ung flerbarnsmamma med etablerad kontakt inom socialtjänsten. Tidigare missbruk finns. 
Barnen har olika pappor, och kontakten med en av dessa fungerar. För övrigt har barnen mycket lite 
kontakt med sina pappor. 
 
Vid sin senaste graviditet gick hon vid något tillfälle på MHV:s föräldragrupp. Strax efter sista barnets 
födelse separerade mamman från den nyblivne pappan, och ingen av dem har deltagit i BVH:s 
föräldragrupp.  
De äldre barnen har tyckt om att vara på Öppna förskolan, och mamman börjar mycket snart att 
komma dit med sin nya baby. Hon kommer ofta och stannar länge. De gånger de äldre barnen är med 
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tycks de uppskatta att träffa lekkamrater. Mamman tyr sig mycket till personalen till en början, men så 
småningom känner hon igen någon från en tidigare föräldragrupp hon deltagit i. Med både personalen 
och med denna andra mamma för hon lättsamma resonemang kring föräldraskap, gränser etc som hon 
även tidigare gjort med kontaktpersonerna inom socialtjänsten. På öppna förskolan har hon också 
möjlighet att se såväl personalens som många andra föräldrars sätt att relatera till barnen. Utan att det 
görs någon stor sak av detta kan hon själv prova lite av det hon ser andra göra. Möjligheten att ställa 
spontana frågor bidrar också de till att göra henne till en tryggare mamma. Hon känner sig inte lika 
oduglig längre och bl a detta gör att hon känner sig mer motiverad för det stöd socialtjänsten redan 
tidigare pratat med henne om. 
 
 
4.5 Utfall  
 
Utfall, som kan uppstå i flera led, betecknar dels det som händer när den mellanliggande målgruppens 
åtgärder (prestationer) når den slutliga målgruppen (barnet), samt i övrigt vad som händer bortom den 
slutliga målgruppen. Utfall kan delas upp i omedelbara, mellanliggande och slutliga utfall (figur 2). Vi 
har här valt att hantera utfall på olika nivåer, dels utfall i relationer till barnet (A) samt utfall i 
verksamheten på FC och eventuella synenergieffekter i linjeorganisationerna och övriga externa 
organisationer/samverkanspartners (B). 
 
 
4.5.1 Nivå A –avser utfall på besökarnivån 
 
Utfall 1. Omedelbara - förvärva kunskaper och erfarenheter. 
Föräldrarna är de som förvärvar kunskaper och färdigheter. Detta visas i besökarenkäter, 
focusgrupper, intervjuer, listade mervärden och genom goda exempel i personalens 
mötesanteckningar. Det är viktigt att påpeka att i arbetet med målgruppen finner vi att i utfall 1 kan 
den som levererar insatsen (i detta fall FC) endast påverka kvalitén i det som levereras men inte 
utfallet, dvs. hur olika insatser tas emot och förvaltas av föräldern. 
 
Besökarenkäter visar att majoriteten av besökarna anser att FC är ett viktigt stöd för dem i deras 
föräldraroll och att man på FC kan få det stöd man behöver som förälder. Andelen föräldrar som ser 
FC som en mycket viktig resurs i sitt föräldraskap har ökat stabilt över åren, från 40 till 70 % mellan 
åren 2005 och 2007. De allra flesta föräldrar har deltagit i olika gruppverksamheter (föräldragrupp 
eller föräldrautbildning) på FC och har enbart positiva upplevelser av dessa. I öppna kommentarer så 
ges en bild av att man har förstått syftet med FC. Man ser FC som ett kunskapscentrum för blivande 
föräldrar och småbarnsföräldrar där man kan få ett brett utbud av olika råd och stödinsatser. Miljön på 
FC är trivsam för barnen och personalen är omtänksam och tillgänglig.  
FC´s öppna förskola ger möjligheter att träffa andra föräldrar och skapa nya sociala nätverk vilket 
också sker enligt resultaten från besökarenkäterna. Här finns en öppen förskola som har blivit så 
populär att lokalerna ofta är fulla och den är känd i kommunen, vilket har inneburit att 25 – 30 % av 
besökarna bor utanför Andersbergs upptagningsområde. 
Sammantaget ger resultatet av enkäterna en bild av att de generella insatserna som blivande föräldrar 
och småbarnsföräldrar har åtnjutit på FC samt de riktade föräldrautbildningarna ger goda möjligheter 
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att tillskansa sig grundläggande kunskaper och färdigheter om föräldraskapet, vilket i sin tur kommer 
att främja en god omvårdnad om barnen.  
 
Utfall 2. Mellanliggande 1- god omvårdnad  
Via mätningar hos föräldrar som genomgått föräldraträningsprogrammet COPE så får vi, hittills, det 
enda handfasta ”beviset” på information och utbildning som har bidragit till ett upplevt bättre 
omhändertagande av barnet. De allra flesta föräldrar upplevde sig vara nöjda med utbildningens 
innehåll. Hemuppgifter som man fick i utbildningen ansågs som ett bra sätt att träna olika strategier. 
Man upplever sig ha blivit tydligare som förälder och utbildningen har givit konkreta förändringar i 
vardagen vad gäller bemötandet av sitt/sina barn. Utbildningarna ger föräldrarna handfasta verktyg 
som de praktiserar i vardagen och som också visar sig fungera. Förmågan att ge barnen en god 
omvårdnad har stärkts. 
 
Utfall 3. Mellanliggande 2 - främja hälsa och förebygga ohälsa 
Vad gäller utfall 3 så kan vi naturliga skäl inte fastslå i vilken grad de kunskaper och färdigheter som 
föräldrarna har förvärvat i framtiden kommer att leda till att föräldrarna i högre grad främjar hälsa och 
förebygger ohälsa hos det enskilda barnet. Detta utfall 3 spänner över barnets uppväxtmiljö och 
föräldern har här möjligheter att skapa förutsättningar för ett positivt utfall, men bara till en viss gräns. 
Faktorer i omgivningen som skola och kamrater kommer också, ju äldre barnet blir, att ha mer och 
mer påverkan på utfallet.  
 
Utfall 4.  Slutligt - psykiskt och fysiskt friskare befolkning   
Utfall 4 spänner över en längre tidsperiod och utfallet beror dels på vilka skyddsfaktorer barnet har fått 
med sig från sin uppväxt men också vilka livsval barnet, som ung vuxen, fattar samt faktorer i 
omvärlden som inte alltid går att påverka. Här vet vi av naturliga orsaker ännu mindre.  
Dock har långsiktiga insatser visat sig ge resultat på den allmänna hälsan för barn i Sverige, vilken har 
förbättrats dramatiskt de senaste årtiondena. Barnadödligheten har sjunkit väsenligt, nästan inga barn 
dör i dag i botbara sjukdomar och infektionssjukdomar är under kontroll. Bakom framgångarna ligger 
förbättrade levnadsförhållanden, ökad kunskapsnivå och tillgänglig hälso- och sjukvård för alla. För 
barn har i synnerhet den förebyggande mödra- och barnhälsovården spelat en avgörande roll.  
De största hoten idag mot barns hälsa och utveckling föreligger inom områden såsom ogynnsamma 
uppväxtvillkor, bristande social anpassning, kriminalitet och utslagning. De stora utmaningarna 
handlar om att förutom att förbättra mödra- och barnhälsovården så måste det i framtiden ges mer 
resurser åt de utbredda psykosociala problem som drabbar en förhållandevis stor andel av 
befolkningen. 39 Familjecentralen som modell kan ses som en lämplig arena där man förutom mödra- 
och barnhälsovård tidigt kan uppmärksamma och intervenera mot olika problem i ett barns 
uppväxtmiljö.  
 

                                              
39 Lagerberg, D., Sundelin, C. (2000) Risk och prognos – i socialt arbete med barn. Centrum för utvärdering av 
socialt arbete. Gothia. s. 333. 
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4.5.2 Nivå B –avser utfall på organisationsnivå 
 
Utfall 1. Första graden - personalgruppsnivå (på FC). Uppnådda resultat / utvecklade metoder 
 
Via samarbete och samverkan mellan barnmorskor och sjuksköterskor med socionomen så kan en 
förhållandevis stor andel av föräldrar och barn i behov av särskilda insatser av psykosocial karaktär 
hanteras inom FC´s egen regi. Nya arbetssätt och metoder inom ramen för FC har lett till att antalet 
externa remisser till kurator inom Mödrahälsovården i princip har försvunnit samt att antalet remisser 
till psykolog inom Mödra- och barnhälsovården har minskat över tid.  En slutsats av mätningarna är att 
det är mycket som talar för att samverkan i FC kring denna målgrupp är kostnadseffektiv dvs. insatser 
ges inom FC som annars skulle belasta övrig sjukvård, samt tidseffektiv för målgruppen dvs. insatser 
ges med hög tillgänglighet inom en och samma lokal.   
 
Socionomen har utifrån ett nytt arbetssätt i en ny miljö, hittat en ny arena för ett förebyggande socialt 
arbete. De familjer som socionomen träffar enskilt skiljer sig i bakgrund och social situation jämfört 
med de familjer som annars rör sig i lokalerna på FC. Det är uppenbart att socionomen i sin vardag 
tidigt träffar en sårbar grupp av föräldrar som är i behov av stöd på grund av sin utsatta sociala 
situation. Insatser kan aktualiseras i ett tidigt skede. 
 
Vi har kanske femti, sexti, sjutti procent av föräldrar som fungerar alldeles utmärkt, men vi har också en grupp 
där vi vet att det är oerhört stora problem och vi har dem här rätt mycket. Vi har mycket kontakt med dem och vi 
sliter och vi funderar och reflekterar över vad vi ska hjälpa dem med. Det är ensamstående föräldrar, det är 
föräldrar som har svårt i kontakten med sina barn, gränsdragningsfrågor, hur man ser sina barns behov, 
hygienfrågor, matfrågor. Sedan har vi ju de här föräldrarna som vi inte vet hur de överlever, och de som lever 
rätt så snurrigt relationsmässigt, med olika kriser hela tiden och konflikter och otroheter och ja allmänt kaotiskt 
familjeliv. Missbruk känner man ju till en del fall, i en del fall anar man bara och det är samma sak med våld 
också, nog kan man fundera ibland (citat intervju socionom) 
 
Arbetet fortsätter i personalgruppen med att finna gemensamma mål och former för samarbete och 
samverkan i nya aktiviteter. Med hjälp av handledning har gruppen fördjupat sig i uppdraget och tittat 
på vad som behövs för en fortsatt utveckling av nya arbetssätt och metoder.  
Värdegrundsfrågor lyfts i samband med personalgruppens återkommande strategimöten. 
Barnkonventionen har uppmärksammats. Frågan om i vilken grad de beslut som fattats i 
personalgruppen är överensstämmande med artiklarna i konventionen finns med på alla möten. Frågor 
kring kompetensutveckling för den egna professionen eller för FC som helhet är återkommande 
punkter på dagordningen i strategimöten. 
Verksamhetsberättelsen visar på en balans mellan det specifika i de olika kompetenserna och den 
samverkansintention som ligger i familjecentralskonceptet. 
Personalgruppen visar i sitt arbete prov på en proaktiv kultur och verksamhetsutveckling i en lärande 
organisation. 
Tre samordnare har under åren 2005 – 2007 funnits på FC. Funktionen har hela tiden varit del i den 
tjänst som Socialtjänst Gävle tillhandahållit. Intervjuer med de tre samordnarna, vid olika tillfällen, ger 
vid handen att det har funnits en inkörningsperiod på FC som kännetecknats av en situation av både 
med- och motkrafter för samordnaren att hantera. Det har funnits och finns många idéer att förverkliga 
i den dynamiska verkligheten på FC där kompetensutveckling är en central aspekt innefattande 
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yrkesroller i förändring och där arbetet med att hitta former för reflektion under dagen, att bygga 
nätverk och gemensamma utbildningar är centralt. 
Det finns idag en gemensam uppfattning om målgruppen (besökarnas) behov och en medvetenhet om 
att det i personalgruppen handlar om att hitta ett gemensamt förhållningssätt för att möta alla, från de 
50-70 procent som fungerar alldeles utmärkt till de som är mer utsatta. Intervjuerna visar också att 
man idag når utsatta familjer. 
 
 
Utfall 2. Andra graden - genomslag i linjeorganisationerna  
 
Där det inte har skett genomslag: 
– De chefer som ingår i Familjecentralens ledningsgrupp har under perioden gett individuellt stöd 
för sin respektive profession på FC, men en oklar samordning mellan cheferna framträder gällande det 
gemensamma uppdraget och utveckling av tankarna i handlingsplanen. Av detta drar vi slutsatsen att 
man inte har tagit med tankar och lärande från FC till den egna linjeorganisationen för att låta dessa 
leda till en utveckling även där. 
 
– I den samordnande ledningen för BHV i primärvården, finns ett intresse och ett engagemang för de 
familjecentraler som finns i Gästrikland. På gemensamma träffar med barnsjuksköterskor informeras 
det om och man diskuterar familjecentralen och dess utveckling. Vi ser dock inget konkret utfall av 
påverkan i den egna organisationen. 
 
– Inom MHV där man arbetar efter nationella basprogram ser man värdet i att balansera sitt 
professionellt specifika uppdrag med samverkansuppdraget på familjecentralen. De stora vinster man 
ser är den utbyggda föräldrautbildningen och vårdkedjefunktionen, genom de korta vägar 
samlokaliseringen ger avseende närheten till psykosocial kompetens. För att kunna genomföra ett 
omfattande basprogram handlar det om att hitta avgränsningen mot en alltför tidskrävande gemensam 
plattform, vilket man ytterst ser som en resursfråga. Inte heller här ser vi en förändring i den egna 
linjeorganisationen. 
 
De ska hinna med de åtaganden de har, vara med på nödvändiga öppna möten, men inte vara ute i öppna 
förskolan/…/ man kan göra det otroligt effektivt genom att vara i samma hus men åtskilda (citat fokusgrupp 
ledningsgruppen 2007) 
 
Där vi kan skönja ett visst genomslag; 
– Förskolor i området som finns i Familjecentralens upptagningsområde hade initialt inga större 
förväntningar på vad familjecentralen skulle kunna ge för mervärden för dem i arbetet med barn och 
föräldrar. Det visar sig dock att de förskolor som ligger i Andersberg, dvs. geografiskt närmast 
familjecentralen, snabbt fick god kontakt och kunde redan efter ett år redovisa vinster för den egna 
organisationen. De förskolor som ligger i området Olsbacka/Fridhem har inte på samma sätt upprättat 
samverkan med familjecentralen. Den samverkan som etablerats inom Andersbergs område är en bra 
kontakt med BHV och deltagande i deras föräldragrupper. Föräldrar från förskolorna deltar i COPE-
kurser på FC och familjecentralens personal har informerat om sin verksamhet på föräldramöten i 
förskolorna. Förskolorna från de båda områdena har deltagit i gemensamma aktiviteter med 
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familjecentralen och biblioteket på Andersberg. Vidare har man hittat vägar för att ge föräldrar stöd i 
att söka kontakt med socionom på FC för att få stöd och hjälp i föräldrarollen.  
 
– Andersbergs bibliotek hade stora förväntningar på samverkan med FC redan innan öppnandet. 
Efter tre år har alla förväntningar infriats med råge enligt bibliotekarien. Hon ser bara vinster med att 
samverka även om personalbyten och till del ekonomi gör att arbetet ibland går långsammare eller får 
ta en annan bana. Samverkan mellan FC och biblioteket har givit utfall i form av att man nu möter 
barn och föräldrar som vanligtvis inte besöker biblioteket.40  
 
Biblioteket är en skön samverkan, de engagerar sig i läs-och skrivsvårigheter hos en förälder, hon har varit 
hjälpsam från början (fokusgrupp, ledningsgruppen 2007) 
 
Hon ser också att de har fått en ökad kompetens i samverkan, t.ex. så har biblioteket fått tips om 
böcker som rör barns hälsa och utveckling från FC. Om fler familjecentraler öppnas i Gävle ser 
bibliotekarien på Andersberg att det är av yttersta vikt att en bibliotekarie får timmar förlagda till 
verksamheten. Detta särskilt om biblioteket i området inte ligger lokalmässigt i samma närhet som det 
gör på Andersberg. 
 
– Översyn av de gemensamma psykosociala resurserna. Personalen på FC har gjort en kartläggning 
av de psykosociala resurserna för blivande föräldrar, barn 0-6 år och deras föräldrar inom 
upptagningsområdet för Andersbergs hälsocentral, både inom kommunal verksamhet och inom 
landstingsverksamhet. Denna kartläggning bör vara till gagn även för linjeorganisationerna och en 
fortsatt samordning av samhällets gemensamma resurser. 
 
 
Utfall 3. Tredje graden - systemeffekter och förändrad organisationen  
 
Utfall på tredje graden, dvs. större förändringar av system och organisationer, har vi inte kunnat se. 
Däremot ser vi tendenser på ett förändrad synsätt och reflektion kring hur gränsöverskridande 
verksamheter, som en familjecentral, skall ledas och styras. Ett organisationsförslag har arbetats fram 
av utvärderingsgruppen i dialog med personalgruppen på uppdrag av Närvård Gävle.  
Ett förslag på ledning och styrning som tydliggör ansvar och befogenheter (figur 6). 
 

                                              
40 Tre intervjuer har genomförts med bibliotekarie Sara Hagström, Andersbergs bibliotek. Telefonintervjuer 
2005 och 2007. Slutintervju 2008-02-08. 
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Figur 6. Förslag på ny organisationsstruktur. 

 
Ovanstående organisationsskiss visar att det idag finns en gryende medvetenhet hos politik och 
förvaltning om att gränsöverskridande verksamheter såsom FC inte kan styras och ledas utifrån 
traditionella organisationsmodeller.  
 
 

 
 
Vi bygger ledning och styrning på förtroende inom och mellan varje nivå i familjecentralsorganisationen med 
ambitionen att bli den bästa familjecentralen i Sverige. 
Familjecentralen bör bli en ”egen” verksamhet – 
Ligga i linje med andra verksamheter som exempelvis förskola, MHV. Familjecentralen är i dag mycket skörare än alla andra 
verksamheter eftersom den är så beroende av hur förändringar sker i alla dessa. Familjecentralen bör ha en roll/ ett mandat 
som gör att den kan stå emot förändringar som negativt påverkar iden om samverkan. 
Verksamhetsansvarig samordnare 

- bör ges befogenheter och förutsättningar att leda verksamheten på familjecentralen utifrån ett löpande 
avtal innehållande en kravspecifikation för ”leasning” av nödvändiga personalresurser för att upprätthålla 
verksamheten på familjecentralen. I det ligger att ha ett tydligt mandat att hantera konflikter som uppstår i 
samverkansarbetet. 

- ansvarar för den gemensamma driften med budgeterade medel som administreras av den 
förvaltning/division som samordnaren tillhör. 

- ansvarar för samverkansfrågor på familjecentralen  
- ansvar för att driva och utveckla det gränsöverskridande arbetet mot medborgarna. 
- för en kontinuerlig dialog med personalansvariga chefer på likvärdiga villkor. 
- tar sitt uppdrag från den operativa ledningsgruppen.  
- kallas till den operativa ledningsgruppen där frågor som rör familjecentralen ska vara en stående punkt. 

Där kan samordnaren hävda familjecentralens intressen jämfört med andra verksamheter.  
- Initierar och ansvarar för att verksamhetsplan och verksamhetsberättelse upprättas utifrån målskrivning 

och avtal. 
Samordnardelen av denna tjänst betalas solidariskt av ingående förvaltningar/ divisioner. 
Vid större omvärldsförändringar bör omförhandling av avtalet diskuteras. 
Familjecentralens personalansvariga chefer – 

• Ansvarar för rekrytering, personaladministrativa frågor och utveckling av specifik yrkeskompetens (utbildning och 
kollegial tillhörighet).  

• Ansvarar för att dialog sker med verksamhetsansvarig samordnare vid rekrytering, schemaläggning och 
utbildningsinsatser.  

• Utvecklingssamtal med respektive medarbetare förs efter dialog med verksamhetsansvarig samordnare. 
Operativ ledningsgrupp 

• En ny nivå för att särskilja de tre fråge-/intresseområdena (äldre, psyk och barn&unga). 
• Denna nivå bör träffas ca fyra gånger per termin och bestå av områdeschefer / enhetschefer / verksamhetschefer. 
• Gruppens uppdrag är att i samverkan verkställa övergripande mål med hjälp av de resurser de fått sig tilldelade och 

att i det vara uppdragsgivare till familjecentralen 
Strategisk ledningsgrupp 

• Strategisk ledningsgrupp – tjänstemän = förvaltningschefer/divisionschef 
• Realiserar visioner, formulerar övergripande mål och ger förutsättningar för det gränsöverskridande arbetet.  
• Bör träffas fyra gånger per år. 

Politisk styrgrupp 
• Närvård Gävle bör vara den politiska styrgruppen 
• Ansvarar för visioner och styrning av det gränsöverskridande närvårdsarbetet för barn o unga, äldre och psykiskt 

funktionshindrade.  
Träffas fyra gånger per år.  
 
(För organisationsbild se bilaga 3) 
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5. Diskussion och slutord 
 
Utvärderingsgruppen har arbetat på uppdrag av styrgruppen. I politikernas förväntningar fanns 
utveckling av ett gemensamt förhållningssätt, en stödjande mötesplats samt agerande vid tidiga 
signaler. Det politikerna ville få en uppfattning om i resultatet var bland annat: - Kan indikatorer på 
samordningsvinster och en effektivare resursanvändning ges? – Har måluppfyllelse skett eller ej och 
varför? – Vad har lyckats respektive misslyckats och varför. Allt detta både på organisationsnivå och 
på besökarnivå?  
Vi väljer att inledningsvis sätta in Exemplet Andersberg i ett länsperspektiv för att sedan visa på att 
familjecentralen är mer än det som sker i det samlokaliserade tjänsteerbjudandet. Vi beskriver vikten 
av en utökad investering på organisationsnivå och presenterar utvärderingsgruppens slutord. 
Avslutningsvis granskar vi vårt eget arbete.  
 
5.1 FC som institution, ej som projekt  
 
Den grundläggande frågeställningen är hur vi i framtiden skall betrakta familjecentralen samt vilka 
egenskaper vi vill att den skall präglas av? Är den en projektliknande samarbetsform eller en 
verksamhet i fastare former och med en egen budget? 
I länsutvärdering av alla familjecentraler i Gävleborgs län där även FC i Andersberg ingår41 ges en 
samlad bild av under vilka villkor flertalet av länets familjecentraler verkar. Bilden visar på att 
familjecentralen närmast har karaktären av ett samarbetsprojekt som inrymmes i ett förhållandevis 
skört ramverk, utan enhetlig ledning och styrning och med ett otydligt uppdrag. Syftet med samverkan 
grundas ofta på vaga gemensamma mål mellan huvudmän. Aktörerna i FC ses av linjeorganisationerna 
som professionellt segregerade och dessutom utbytbara. Aktörerna hamnar ofta i lojalitetskonflikter 
mellan den egna linjeorganisationen och familjecentralen, konflikter som stjäl energi från det dagliga 
arbetet på FC där man också har svårigheter att hävda sin legitimitet gentemot sina respektive 
linjeorganisationer.  
Trots dessa brister, så fungerar arbetet i de olika familjecentralerna i länet mycket bra. Respektive 
aktörer lyckas under ganska knappa förhållanden både säkerställa sina verksamhetsområden samt 
inom ramen för samverkan i FC skapa mervärden för brukaren.  Förklaringen till att det fungerar beror 
sannolikt på enskilda individers motivation och vilja att i samverkan utveckla arbetssätt och metoder 
för brukarens bästa. Samt på att familjecentraler i länet via olika nätverk och kontakter har förmedlat 
kunskaper och stöttat varandra i arbetet. 
Hjortsjö belyser i sin avhandling att arbetet på FC skapas och upprätthålls av individer, inte av aktörer 
och inte av linjeorganisationerna. Dessa är ”eldsjälar” som dagligen utför aktiviteter utanför sitt 
egentliga professionsområde. Personerna i rollerna är väl så viktiga som professionerna och vid 
personalförändringar så är det lika mycket byte av person som aktör.42 
Ovanstående förhållanden borgar dock inte för någon långsiktighet och det finns en uppenbar risk att 
individer som idag bär upp verksamheter tröttnar och söker sig bort. Om ansvariga politiker och 
tjänstemän menar allvar med att sprida familjecentralen som modell i länet så måste dessa 

                                              
41 Almqvist, A., Reuterborg, M., Åsbrink, P. (2008). En utvärdering av familjecentraler i Gävleborgs län. 
Regionförbundet Gävleborg. 
42 Hjortsjö (2007). Med samarbete i sikte – om samordnade insatser och samlokaliserade insatser. Akademisk 
avhandling. Lunds universitet, socialhögskolan. 
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kvalitetsbrister undanröjas. Befintliga och framtida FC kommer att behöva verka på en stabilare grund 
än vad som är fallet idag.  
 
5.2 Hur skapa legitimitet? Se Familjecentralen som en tjänst  
 
En förutsättning för att familjecentralen som koncept skall kunna fortleva och utvecklas, är att 
befintliga och framtida FC erhåller ett större mått av legitimitet och mera betraktas som en enskild 
verksamhet. Det vill säga att FC betraktas som ett enskilt tjänsteerbjudande, där olika tjänster 43, till en 
identifierad målgrupp, tydliggörs. Tjänster som levereras i en annorlunda typ av kontext. Tar man 
steget att betrakta FC som ett tjänsteerbjudande innebär det också att politik och förvaltning blir 
tvingade att formalisera hur verksamheten skall ledas och styras samt hur arbetet inom FC skall 
bedrivas.  
 
Med hjälp av tjänsteforskningen så kan man skapa en struktur för att beskriva nödvändiga 
grundläggande egenskaper i FC som tjänsterbjudande. En tjänst kan, enligt tjänsteforskningen, 
beskrivas utifrån tre tjänstebegrepp: 
1) Tjänsteerbjudande: Ett koncept, en idé avseende vilka behov som skall tillfredställas. 
2) Tjänsteprocesser: En beskrivning av hur arbetet skall gå till. 
3) Tjänstesystemet: Vilka förutsättningar som krävs i form av ledning, resurser, samsyn, personalens 
kompetens.44 
 
Idén med verksamheten familjecentral är att professioner är samlokaliserade av den anledningen att de 
skall samverka kring en och samma målgrupp. Det som skall levereras är planerade och oplanerade 
samt generella och riktade insatser till föräldrar och deras barn.  En tjänst med ett bredare innehåll, än 
det som vanligtvis erbjuds inom den offentliga mödra- och barnhälsovården (tjänsteerbjudande). Här 
behöver tjänsteerbjudandet tydliggöras och att alla samverkande parter har en gemensam syn på vad 
som skall uträttas. 
Samverkanstanken står i fokus i levererandet av tjänsten, dvs. förekomsten av gränsöverskridande 
processer (tjänsteprocesser) är alltså en avgörande faktor i vilken grad en familjecentral skall kunna 
fungera som det från början var tänkt (tjänsteerbjudande). Det finns behov av att formalisera 
tjänsteprocesserna, dvs hur arbetet skall gå till. 
Förutsättningar för samverkan handlar ytterst om ledning och styrning, personella resurser samt i 
vilken grad man har en samsyn, på lednings- och personalnivå, kring det gemensamma uppdraget 
(tjänstesystemet). Här behövs en starkare ram kring verksamheten; en tydlig organisationsstruktur, 
tillräckliga personella resurser för att säkerställa uppdraget (tjänsteerbjudandet) samt insatser för att 
skapa samsyn inom politik och förvaltning. 
 
För verksamhetens skull och för utvecklingen av den förebyggande mödra- och barnhälsovården i 
samverkan så kommer arbetet i framtiden att kräva mer systematik och struktur. 
 

                                              
43 En kedja av värdeskapande aktiviteter eller handlingar, vilka bildar en process i syfte att uppnå ett visst 
resultat. 
44 Messing, J., Westlund, P. (2004). Klienten som medproducent. Dalarnas forskningsråd. DFR – Rapport 
2004:3. 
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5.3  Vikten av en utökad investering på organisationsnivå 
 
Utifrån utvärderingens resultat kan Andersbergsprojektet sägas ha uppnått första framgångsnivån av 
samverkan. Det finns också tendenser till framgång av andra graden genom det förslag som diskuterats 
med utökat beslutsmandat för samordnaren och en förändring i organisationen av FC som ska ge en 
starkare koppling till uppdragsgivarna. Man vill också politiskt satsa på fler familjecentraler i Gävle. 
 
Genom ett proaktivt förhållningssätt och tidiga insatser skapas förutsättningar för utveckling av en 
trygg föräldraroll, vilket främjar hälsa hos barnet. 
Ett långsiktigt tänkande för familjecentralen kräver en långsiktig samverkansstrategi i handling genom 
hela organiseringsspektrat för att skapa trovärdighet. Speciella förutsättningar behöver skapas för att 
vidgad förståelse för samverkan ska komma till stånd på samtliga nivåer. 
Vad betyder en hållbar och lyckad investering i samverkan i ett sammanhang av mötet mellan två 
kulturer? Det vill säga en proaktiv verksamhetskultur där nyckelordet är långsiktig ekonomiskt 
gränsöverskridande samverkan och en reaktiv verksamhetskultur där nyckelordet är kortsiktig 
ekonomiskt gränssättande regelstyrning. I den långsiktiga modellen ses verksamheten som en 
investering, i det senare fallet som en kostnad för personal och drift. 
Det handlar om att det måste ligga ett eget arbete av förankring, dialog och vilja att följa processen i 
styrgrupp och ledning. Vidare att det finns ett förtroende för och i organisationerna när det gäller 
nytänkande över gränser, att se tidiga signaler, arbeta med folkhälsoarbete och verka för 
samordningsvinster. Det handlar också om att ha tillit i det osäkra om vad som kan påvisas och vad 
som händer i mötet med trygga invanda rutiner. De främjande faktorerna handlar om brukarinflytande, 
att få pappor engagerade, att verka i ett sammanhang med andra som kyrka, bibliotek och föreningsliv 
och att verksamheten är förankrad i ett gemensamt arbete för och en gemensam vision om barns och 
ungdomars hälsa. 
Nu går familjecentralsarbetet in i ett förankringsskede i en mer skör och skyddslös position i en 
ständig prioriteringskamp med en etablerad kortsiktig ekonomiskt gränssättande regelstyrning i de 
medverkande verksamheternas fem olika arenor. Detta är ett kampscenario, där vi vet att 
folkhälsoarbete vanligtvis prioriteras lägre i relation till akut nödvändigt agerande och i detta fall har 
också värnande om egen personal och verksamhet inom respektive ekonomiskt ansvarsutrymme i fem 
olika verksamhetsområden högre prioritet. Organisationer styrs ytterst av människor i sina respektive 
ansvarspositioner. Människor styrs av sitt tänkande, som sker i redan etablerade mönster. Det  
personalgruppen på familjecentralen fått möjligheter till, men inte ledningsgruppens representanter, är 
lotsning in i ett tvärprofessionellt samverkanstänkande genom en strategisk samverkanshandledning 
för gemensam reflektion, vilket skapat förutsättningar för utveckling av ny kompetens och nya 
arbetssätt. Nedanstående figur kan illustrera vad det handlar om. Vad ser jag bilden som, dvs. vilket är 
mitt betraktelseperspektiv? Kan jag se den på olika vis, dvs. hur öppen är jag för att förändra synsätt? 
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När nu familjecentralen går in i en fördjupningsfas kan det ligga ett värde i att gemensamt investera i 
någon form av externt handlednings- och processtöd också för ledningsgruppen. 
Grupphandledning erbjuds idag chefer i kommunens och landstinget organisationer. Detta behövs 
också för chefer i samverkanschefsgrupper av mer komplex karaktär, som en FC, där ett nytt 
förhållningssätt ska värka fram. 
 
5.4 Utvärderingsgruppens slutord 
 
I utvärderingsplanen så hade vi inriktningen på att mäta effekter av arbetet inom FC utifrån två 
perspektiv, besökaren och organisationen. Vad har vi då fått för kunskap kring detta? 
– Besökaren. Vi har en fått en bild av vilken målgrupp som besöker FC och vilken målgrupp som inte 
kommer dit, men som borde det. Vi vet hur målgruppen med särskilda behov ser ut och vad dom idag 
får för hjälp i FC. Vi har en gedigen kunskap om besökarnas upplevelse av FC och att den är 
genomgående positiv. Föräldraträningsprogram som vänt sig till alla föräldrar i upptagningsområdet 
har varit lyckade och givit nya strategier i föräldraskapet. 
– Organisation. Över tid har den interna samverkan inom FC förbättrats. Vilket dels har visat sig i 
besökarnas upplevelse av FC; besökarna har över tid mer och mer sett FC som ett breddat erbjudande 
(galleria) inom mödra- och barnhälsovård, samt; i personalgruppen där gemensamma aktiviteter och 
insatser på individ- och gruppnivå har ökat i antal. Utveckling i samverkan/samsyn, såsom i 
personalgruppen, har dock inte identifierats hos ledningsgruppen för FC. 
Vi har över tid uppmärksammat en ökad extern samverkan med förskolorna i området och biblioteket.  
Mot bakgrund av mätningar hos besökarna under tre år, så finner vi att resurserna har varit optimalt 
tillgängliga för besökarna. Inte i någon av besökarenkäterna så har det framkommit kritik på brister i 
tillgänglighet eller byråkrati. 
Rörande eventuella samordningsvinster så finner vi mot bakgrund av de, kan man tycka, ganska 
måttliga ekonomiska investeringar som förts in i verksamheten (se sidan 21, tabell 3), så har vi ”fått ut 
mycket för pengarna”. Vi fick en hälsofrämjande verksamhet där man levererar en bra generell mödra- 
och barnhälsovård samt kvalitativa insatser för familjer i behov av särskilt stöd. Vissa av dessa insatser 
avlastar även övrig hälso- och sjukvård. Dessutom har vi ”på köpet” fått en bra öppen förskola som 
ger föräldrar och barn en arena att skapa nya sociala nätverk.  
I intervjuer med personal inom FC samt via mätningar hos besökarna så uppmärksammas att 
samlokalisering effektiviserar professionernas egna arbetsprocesser. Ex. en smidig överlämning 
mellan MHV och BHV, möjlighet att konsultera varandra vilket spar tid,  spontana frågor från 
besökare kan hanteras på ett obyråkratiskt sätt vilket ”sparar in” telefontid och besök, högre 
effektivitet och kvalitet i MHV/BHV föräldragruppsarbete. 
 
Vi kan fastslå att Familjecentralen i Andersberg är en bra verksamhet som i stort har uppfyllt sina mål. 
Om vi tittar framåt så kommer det dock att krävas vissa åtgärder för att bibehålla resultat i redan 
befintliga FC och för att ge kommande familjecentraler goda förutsättningar att lyckas med sitt arbete:  
1. Vi varnar främst för att frågan om tydligare ledning och styrning bör lösas. Vi anser att en 
gränsöverskridande organisation med tydliga ansvars- och befogenheter bör fastslås (se sidan 34). I 
detta innefattar att samordnaren på FC bör får ett tydligare beslutsmandat. 
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2. Vi har uppmärksammat att personalgruppen på FC mer och mer har hittat ett gemensamt språk i vad 
som skall utföras. Denna utveckling har vi dock inte uppmärksammat hos ledningsgruppen för FC. Ett 
förhållande som inte har varit till nytta för verksamheten. Framtiden kommer att kräva att 
ledningsgruppen för FC ges tid till någon form av extern handlednings- och processtöd. 
3. Om andra samverkansområden mellan kommun och landsting; 
Exemplet FC i Andersberg visar att med förhållandevis små insatser så går det att bedriva en kvalitativ 
och kostnadseffektiv mödra- och barnhälsovård, om samarbete och samverkan ges möjlighet att växa. 
Nästa fråga är inom vilka andra områden som det går att utveckla ett gemensamt arbete kring 
gemensamma målgrupper över myndighets- och förvaltningsgränser. En sak är säker - dessa områden 
finns och väntar bara på att ”exploateras”. Närvård Gävle, som är en sammanslutning av politik och 
förvaltning inom kommun och landsting, är ett forum som har alla möjligheter att identifiera och 
planera nya samarbetsformer. Utnyttja detta forum väl!   
 
 
5.5 Utvärderingsgruppens egengranskning 
 
Initialt skulle utvärderingsgruppen arbeta på uppdrag av ledningsgruppen, vilket i ett tidigt skede, 
redan inför hösten 2005, ändrades till att styrgruppen blev uppdragsgivare. Genom det nära stödet i det 
förvaltande perspektivet upplevdes utvärderingsgruppen av teamet på familjecentralen under en period 
mer som ledningsgrupp eller uppdragsgivare. 
Vi har i stort sett lyckats med vårt uppdrag att utvärdera verksamheten på besökar- och 
organisationsnivå utifrån det uppdrag som gavs. Genom utvärderingens processkaraktär i en både 
förvaltande och utvärderande ansats har politiken fått svar på sina frågor under utvärderingsperioden, 
vilket resulterat i att man valt att gå vidare med processen med att initiera och avsätta medel för 
projektering av en familjecentral till i Gävle. Att vara tre i utvärderingsgruppen har varit både en 
lärandesituation, men också en svårighet när det gäller att formulera ett gemensamt dokument utifrån 
det omfattande datamaterial som vi samlat in under tre år.  
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6. Utvärderingsgruppens rapporter 
 
2005:08 Besökarenkät – Familjecentralen i Andersberg, veckorna 20-23, 2005 
 
2005:09 Baslinjemätning – Organisationsnivå, FC A-berg 
 
2006:04 Besökarenkät – Familjecentralen i Andersberg, veckorna 20-23, 2006 
 
2007:01 Resultat, sammanställning individuell vårdplanering Mödra- och Barnhälsovård, 2005/2006,                            
 Familjecentralen i Andersberg 
 
2007:02 Resultat – Organisationsnivå, Familjecentralen  Andersberg 
 
2007:05 Besökarenkät – Familjecentralen i Andersberg, veckorna 42-43 och 45-46, 2007 
 
2007:06 Utvärdering av föräldrautbildningen COPE – höstterminen 2005 och vårterminen 2007, 
  Familjecentralen i Andersberg  
  
2008:01 Utvärdering av föräldrautbildningen COPE, Delrapport 2007:06 Familjecentralen Andersberg 
 
2008:03 Besökarenkät – Familjecentralen i Andersberg, veckorna 42-46, 2007 
 
2008:04 Resultat, sammanställning individuell vårdplanering Mödra- och Barnhälsovård 2007-2007, 
 Familjecentralen Andersberg 
 
 
Rapporterna finns att hämta på Gävle kommuns hemsida - 
www.gavle.se/kommun/förvaltningar/socialtjänst Gävle/rapporter 
 
 
 
 
Förutom dessa publicerade rapporter finns ett antal Arbetsgruppsrapporter som har lämnats till 
personalgruppen på familjecentralen i Andersberg.  
 
Arbetsgrupprapport 06:01. Besökarenkät, föräldragrupp BHV. 
        "                      06:03. Besökarenkät, föräldragrupp MHV. 
        "                      06:04. Besökarenkät, föräldragrupp BHV. 
        "                      07:01. Besökarenkät, föräldragrupp BHV. 
        "                      08:02. Besökarenkät, föräldragrupp MHV. 
        "                      08:03. Sammanställning socionomens arbete på FC under perioden 2005 – 2007 
 
 
Tag kontakt med familjecentralen i Andersberg om intresse finns att läsa dessa rapporter.  
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BILAGA 1  
 
Statistik från familjecentralen i Andersberg  
 
Hämtad från verksamhetsberättelser 2 005,2006 och 2007 
 
 2005 2006 2007 
Öppna förskolan    
Besökare 5800 7000 5700 
Därav Mammor 80 % 80 % 75 % 
Därav Pappor 20 % 20 % 25 % 
Barn 0-1,5 år 58 % , 1888 st   
Barn 1,5-4 år 32 %, 1029 st   
Barn 4-6 år 10 %, 344 st   
 
 
 2005 2006 2007 
BHV    
Besök 1644  1717 
Hembesök 119  138 
Delt. i för.grupper 460 476 433 
Inskrivna barn 569 600 595 
Nyfödda 107 106 88 
    
    
 
 
 2005 2006 2007 
MHV    
Besök 896 1218 1000 
Nyinskrivna 71 78 127 
Gravida besök 734 737  
Gravida under 20 år 7 6  
Gravida m annat språk 16 4  
Remisser till socionom 8 14  
För.grupper förstfö. 8 tillfällen 6 tillfällen 7 tillfällen 
För.grupper omföd. 1 4 3 
    
 
 
 2005 2006 2007 * 
Föreby. soc    
Aktualiserade ärenden 20 26 23 
Samtal 65 134 99 
    
    
    
    
    
 
* Kommentar: siffrorna för förebyggande socialtjänst för år 2007 gäller from 070601 tom 071231 
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BILAGA 2 
 
Framgång av första graden handlar om hur projektet i sig lyckas, det är projektintrovert och fokuserar 
inte på de omgivande organisationerna. Det handlar om 1-2 år. Framgång av andra graden handlar om 
hur organisationerna utnyttjar erfarenheterna och innefattar någon form av beslut som får genomslag i 
linejorganisationen, det har blivit spridningseffekter som börjat genomsyra linjeorganisationerna vilket 
ligger i en tidshorisont på 2-5 år. Detta framgångbegrepp förutsätter ett aktivt agerande och ett 
målmedvetet beteende hos samverkansprojektets ledningsgrupp. Ledningsarbetet handlar om att 
undanröja de hinder som står i vägen för en implementering av det resultat man kommit fram till. 
Framgång av andra graden innebär också att man påbörjar ett arbete med att ta hem alla de potentiella 
men ännu icke realiserade samverkansvinster man kommit fram till. Framgång av tredje graden 
handlar om hur organisationer förändras och det innebär att man använder de vinster och framgångar 
som skisserats ovan som ett underlag för att dra slutsatser om hur ledning, styrsystem, incitament, 
ledarskap, strukturer, organisationer etc. måste omstruktureras för att kunna skapa möjliga 
samverkansvinster. Detta ligger i ett tidsperspektiv på 3-10 år. Det handlar om systempåverkan och 
systemförändring liksom grundläggande värderingar och synsätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektgruppers arbete är att skapa framgång av första graden och bistå med den implementering som 
leder till framgång av andra graden. Ledningsgrupper ska undanröja hinder så att framgång av första 
graden kan uppnås, leda det implementerings- och genomförandearbete som leder till framgång av 
andra graden, samt driva och leda arbetet med att ta hem samverkansvinsterna. Dessutom ska man ta 
fram underlag för framgång av tredje graden. Politiska styrelser och förvaltningar ska leda arbetet med 
att uppnå framgång av tredje graden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tredje graden 
Systemeffekter & 

Förändra organisationerna 

Andra graden 
Genomslag i linjeorganisationen 

Utnyttjat metoden 

Första graden 
Uppnått resultat och/eller utvecklat metod 
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BILAGA 3  

 
 
 
 

OPERATIV 
LEDNING 

BARNoUNGA 
(Fam.c, PROG, för.utb, mm) 

OPERATIV 
LEDNING 

ÄLDRE 

OPERATIV 
LEDNING 

PSYK 

PERSONAL 
ANSVARIGA 
CHEFER 
 

VERKSAMHETS 
ANSVARIG  
SAMORDNARE 
FCA

PERSONALGRUPPEN PÅ 
FAMILJECENTRALEN 

 
NÄRVÅRD GÄVLE 

 
POLITISK STYRGRUPP 

 
STRATEGISK LEDNING 

 
FÖRVALTNINGSCHEFER 


