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Sammanfattning  
Projekt Västra Gästrikland för start av familjecentraler pågick mellan januari 2003 och juni 2005. 
Familjecentral definierades som en lokal- och verksamhetsmässig samverkan mellan 
mödravårdscentral, barnavårdscentral, öppen förskola, förebyggande socialtjänst och folktandvård. 
Till familjecentralen tänkte man sig att knyta andra professioner och verksamheter som mödra-
barnhälsovårdspsykolog, representanter för olika kulturella verksamheter, familjerådgivning, kyrkan 
och studieförbund. Målgruppen var blivande föräldrar, barn 0-5 år och deras föräldrar. 

Ockelbo Familjecentral startade i mars 2005 utifrån ett politiskt beslut och ett samverkansavtal mellan 
landsting, kommun och kyrka. Organisatoriskt skapades tre nivåer, bestående av personal vid 
familjecentralen, där en person på viss procent gavs en samordnarfunktion, en ledningsgrupp med en 
ordförandefunktion och en styrande nivå avseende förvaltningschefer/ motsvarande. En 
utvärderingsgrupp med representanter från landsting och kommun tillsattes att följa verksamheten 
under tre år och göra en slutrapport 2008. Processen på besökare -respektive organisationsnivå under 
de tre åren har beskrivits utifrån syfte och mål, med baslinjemätning 2005 som utgångspunkt. 
Resultatet har redovisats insatt i en modifierad programteori utifrån frågeställningen vad har lyckats, 
vad har misslyckats och varför?  
 
Familjecentralen är ett framgångskoncept och mervärden är redovisade för ett lättillgängligt samlat 
stöd utifrån ansatsen Hälsofrämjande mötesplats, Barnkonventionen som värdegrund, samt Trygga och 
jämlika villkor. Den aktuella målgruppen har hittat dit och besöksfrekvensen är i tilltagande, där man 
särskilt arbetat med samverkanssatsningar kopplat till arbetet ute i öppna förskolan, föräldragrupper, 
individuella samtal med psykosocial kompetens, föräldraförberedande kurs (PREP), pappagrupper, 
unga föräldrar och medvetenhet kring kosten. Personalgruppens utveckling kan ses som ett gott 
exempel på en lärande organisation i en kreativ anda genom teamlärande och utveckling av en 
gemensam vision i det vardagliga arbetet i riktning mot ett förändrat tänkande. I ett annat perspektiv 
finns en arbetsmiljöproblematik i personalgruppen innefattande frustration och otillräcklighet i det 
organisatoriska spänningsfältet mellan vision och förutsättningar. Det finns också en frustration i 
ledningsgruppen över bristande kongruens i beslutsvägar. Organisationen har misslyckats med att 
komma tillrätta med dessa frustrationer, som kan beskrivas som en länkningsproblematik mellan 
organisatoriska nivåer. Utifrån att se samverkansavtalet som en form av koalitionsbildning har 
familjecentralen inte kommit så långt att man arbetar med ett framtida gemensamt beslutsfattande.  
 
Utvärderingsgruppen rekommenderar att man i det nya samverkansavtal som ska skrivas skapar 
förutsättningar för stabilitet i den fortsatta utvecklingen av Ockelbo familjecentral, genom att seriöst 
fundera över tillsättandet av en samlande koordinator i någon form som en social investering utifrån 
ett synsätt på FC som tjänst, för att familjecentralen ska fortsätta vara ett framgångskoncept: 
 
 
1. Tydligare uppdrag och mandat för samordnare och ledningsgrupp i den fortsatta utvecklingen av 
familjecentralen  
 
2. Ett fortsatt externt handledningsstöd i personalgruppen och ett nyinrättat koordinatorsstöd, med 
uppdrag att få igång länkningen mellan de organisatoriska nivåerna i FC som tjänst. Ett tänkt 
koordinatorsstöd på en given procent, kan initialt finansieras och delas solidariskt av avtalsparterna, 
som en fördjupad social investering och på sikt ta formen av en koordinatorstjänst för familjecentraler 
inom Närvård Västra Gästrikland. 
 
3. Familjecentralen sätts på den politiska agendan i styrgruppen Närvård Västra Gästrikland och 
Ockelbo kommuns politiska - och tjänstemannarepresentation skapar verkningsfulla former för lokal 
återkoppling, i en god fortsatt utveckling av FC som tjänst. 
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1. Bakgrund                        
 

Utifrån medel via den Nationella handlingsplanen (NHPL)1 pågick Projekt Västra Gästrikland under 
perioden januari 2003 till juni 2005. I uppdraget låg att starta familjecentraler i Västra Gästrikland, 
utifrån diskussioner som pågått i samband med inriktningsdokumentet ”Med gemensamma krafter”2, 
där hälsofrämjande insatser ska utvecklas i enlighet med de mål för folkhälsan, som föreslagits i 
Nationella Folkhälsokommitténs slutbetänkande3.  

Familjecentral definierades som en lokal - och verksamhetsmässig samverkan mellan mödravårds-
central, barnavårdscentral, öppen förskola, förebyggande socialtjänst och folktandvård. Till 
familjecentralen tänkte man sig att knyta andra professioner och verksamheter som mödra-
barnhälsovårdspsykolog, representanter för olika kulturella verksamheter, familjerådgivning, kyrkan 
och studieförbund(1).  
 
Startandet av Ockelbo Familjecentral i mars 2005, var politiskt förankrat i landsting, kommun och 
kyrka. Beslutet var formaliserat i ett samverkansavtal(2). Organisatoriskt fanns en 
förvaltningschefsnivå/ motsvarande med representation från de olika aktörerna i landsting, kommun 
och kyrka och en ledningsgrupp med representation från mödrahälsovård, barnhälsovård, 
socialförvaltning, utbildning och kultur, samt kyrka. I personalgruppen fanns barnmorska, 
undersköterska och BVC-sköterska från landstinget. Från kommunen skulle finnas socionom och 
förskollärare, där denne också var samordnare på viss procent av sin tjänst. Kyrkan representerades i 
personalgruppen av diakon och barnledare, vilket illustreras i figur 1 nedan: 
   
Figur 1 Familjecentralens organisering initialt 

                         Styrande nivå - politiker och förvaltningschefer/motsvarande   
                                                         Nämndordföranden 
Sjukhus 
direktör 
Gävle sjukhus 

Primärvårds 
direktör 
Primärvården 
Gästrikland        

Förvaltningschef 
Socialtjänst 
Ockelbo 
kommun 

Förvaltningschef 
Utbildning – och kultur 
Ockelbo kommun 

Kyrkoherde 
Svenska kyrkan 
Ockelbo församling 

                                                   
 
 

        Ledningsgrupp  - fem olika verksamheter, där en person är ordförande 
Avdelningschef 
Barnmorske- 
mottagningen 

Hälsocentrals 
chef 

Enhetschef 
Socialtjänst 

Förskolechef Kyrkoherde 
ordförande 

 
 

 
         Personalgrupp - fem olika verksamheter, där en person är samordnare 
Barnmorska  
Undersköterska 
 

BVC-
sköterska 
 

Socionom  Förskollärare/samordnare 
 

Diakon  
Barnledare  
 

 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården 1999/2000:149 
2 Inriktningsdokument för det fortsatta arbetet med barn och ungdomar i Landstinget Gävleborg och Gävleborgs 
län 2002 
3 Hälsa på lika villkor – nationella mål för folkhälsan SOU 2000:91 
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1.1. Samverkansavtal för Ockelbo familjecentral  
 
Samverkansavtalet omfattade verksamheter som riktar sig till blivande föräldrar samt barn i åldrarna 
0-5 år och deras föräldrar bosatta i Ockelbo kommun, där syftet är:  
 
• Att utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv erbjuda blivande föräldrar samt barn 

i åldrarna 0-5 år och deras föräldrar en mötesplats med tillgång till ett samlat och lättillgängligt 
stöd av god kvalitet från samhällets olika aktörer. 

• Att utifrån Barnkonventionen4 - basen i den gemensamma värdegrunden - utveckla 
familjecentralen till en mötesplats där arbetet genomsyras av ett barnperspektiv där barnets och 
familjens bästa sätts i centrum. 

• Att enligt de nationella folkhälsomålen verka för trygga och jämlika villkor. 

 

I inriktningsmålet framkommer att barn och föräldrar ska ges möjlighet att stärka sitt sociala nätverk, 
de ska vara delaktiga i verksamhetens planering och genomförande. De ingående verksamheterna ska 
utifrån värdegrunden samarbeta utifrån ett gemensamt förhållningssätt, samt använda befintliga 
resurser effektivt, de ska stödja ett jämställt föräldraskap och fungera som ett kunskaps-och 
informationscentrum. 

 
1.2 Resurser  
 
1.2.1 Personalbudget och statistik  
 
Medel som avsattes för personal i det samverkansavtal som skrevs redovisas i tabell 1 nedan 
tillsammans med verksamhetsstatistik det första året: 
 
Tabell 1 Personella resurser vid starten 2005 och verksamhetsstatistik under året  
                    Resurser enligt samverkansavtal Ockelbo familjecentral 2004 
Barnmorske 
mottagning 
0.75 barnmorska 
0.75 undersköterska 

BVC 
0.8 sjuksköterska 

Samtalsstöd 
0.2 diakon 
0.2 socionom 

Öppna förskolan 
0.8 förskollärare, inklusive 
samordning 0.1 
0.2 barnledare 

                               Verksamhetsstatistik mars 2005 – mars 2006 
49 nyinskrivna 
437 grav återbesök 
39 läk. besök 
 
Föräldragrupper 
ägde rum i 
Sandviken under 
2005 

1083 BVC sköt besök 
153 BVC läk besök 
 
8 löpande 
föräldragrupper 

46 diakon samtal 
 
Samtal familjer 
behandling/ 
stödjande uppgift 
saknas 
 
 

1368 besök 
 
336 besök på babymassage 

 
 
1.2.2. Driftsbudget  
 
Till starten av familjecentralen lades en budget där de gemensamma kostnaderna skulle fördelas lika 
mellan de fem ingående parterna. Den skulle täcka de kostnader som uppstod för driften av 
familjecentralen förutom de personella resurser som de olika parterna bidrog med. För 2005 
budgeterades en nettobudget på 586 tkr där de största posterna var lokalhyra och kostnader i samband 
med handledning, utbildning konferenser mm. Det fanns också poster för utrustning som behövdes för 
att kunna starta upp verksamheten. Utfallet för 2005 blev 518 tkr (se Bilaga 1).  
 
                                                           
4 FN:s konvention om barnets rättigheter antagen 1989 i 42 punkter, där det t ex handlar om 3. För barnets bästa, 
12. Rätt att säga sin mening, 24. Hälsa 31. Lek och fritid. 
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1.3 Utvärderingsplanen och utvärderingens roll 
 
I ledningsgruppens uppdrag låg att utvärdera familjecentralens arbete. Utifrån det tillsattes en 
tvärsektoriell utvärderingsgrupp med representation från både landsting och kommun. Enligt 
utvärderingsplanens syfte, ska utvärderingsgruppen, kontinuerligt följa upp och analysera 
verksamheten utifrån ett beställarperspektiv med fokus på besökare och organisation. Vidare ska 
arbetsprocessen studeras avseende samverkan internt och externt.  
 
Utvärderingsgruppen har verkat både som förvaltningsstöd genom att ställa frågor under processen, ta 
fram uppföljningsstöd och finnas med på möten och som utvärderare. På besökarnivå har årliga 
enkäter genomförts varje höst 2005,2006 och 2007. På organisationsnivå har datainsamling skett 
genom intervjuer/enkäter/dokument, som analyserats och återrapporterats genom muntliga och 
skriftliga delrapporter (3,4,5) till politiker, förvaltnings - lednings- och personalgruppsnivå. Se tabell 
2: 
 
Tabell 2 Utvärderingsgruppens arbete på organisationsnivå under perioden 2005- 2007 
Politiker Förvaltnings 

chefsnivå/ 
motsvarande 

Lednings 
gruppen 

Personal 
gruppen/samordnare 

Samverkans 
partners 

Baslinje- 
mätning intervjuer 

Baslinje 
mätning enkäter 

Baslinje 
mätning 
enkäter 

Baslinje 
mätning enkät/ 
intervju samordnare 

Baslinje 
mätning  
intervjuer 

återkoppling av 
delrapporter i lokala 
nämnder 2007 

Återkoppling  
2007 

återkoppling 
delrapporter 

återkoppling 
delrapporter 

Uppföljande 
intervjuer 

återkoppling Hälso- och 
sjukvårds- samverkan 
Gävleborg 2005/2006 
uppföljande intervjuer 

Fokusgrupp 
2007 

Fokusgrupper 
2006, 2007 

Fokusgrupper 2006, 
2007, återkopplingar; 
Uppföljande intervju 
med samordnare 

 

 
Utvärderingsgruppen har träffats halvdagar för egen planering och samordning två  gånger/år, samt 
för kortare avstämningar i samband med återkopplingar enligt ovan. Kontakter har funnits med 
personalgruppen angående årliga besökarenkäter.  
 
2. Teori 
 
2.1 Familjecentralen som idé 
 
Konceptet familjecentraler bygger på en hög grad av samverkan mellan olika huvudmän, 
medverkande faktorer och i den faktiska verksamheten.  I interaktionen mellan dessa aktörer, MVC, 
BVC, socialsekreterare, kyrka och öppen förskola samt mellan aktörer och brukare, förväntas vinster 
som är mer än summan av de enskilda verksamheterna (6).  
 
Vi refererar från teoriavsnittet i slutrapporten för familjecentralen Andersberg i Gävle(7): 
 
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. 5 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. 6 

                                                           
5 Hjortsjö, M. 2007. Med samarbete i sikte. Nordisk forskarträff – kunskap om familjecentraler. Nordiska 
Högskolan för Folkhälsovetenskap. Sammanställning. 
6 Enell, S. (2007a). Utvärdering av familjecentraler – en översikt. Nordisk forskarträff – kunskap om 
familjecentraler. Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap. Sammanställning. 
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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.  
 
I Andersbergsutvärderingen hänvisas till länsutvärdering av familjecentralerna i Gävleborgs län:  
 
…att framväxten av FC i länet har varit avgränsad till en krets av starka enskilda individer inom förvaltning eller 
politik. 7 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.8 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).9 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 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). Det är nog också en av anledningarna till att FC som 
organisationsform heller inte kunnat granskas på ett mer ingående sätt, pga. att själva konceptet inte fullt ut är 
formaliserat och dess effekter är oklara.  
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 ses heller inte 
generellt som en enhetlig organisation av dom enskilda moderorganisationerna som samverkar i FC (Enell, 2007 
b, s.73). 
Länsutvärderingen bekräftar också bilden av att FC av moderorganisationerna 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 /…/. 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 Samverkansspiralen 
 
Samverkansspiralen är en modell för lokalt utvecklingsarbete initierat av Arne Eriksson (9). 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 få 
igenom för att åstadkomma en strukturförändring när förutsättningarna är sådana att ingen enskild 
parts agerande är tillräckligt för att förändra strukturen: 
 
 
 
 
 
                                                           
7 Almqvist, A., Reuterborg, M., Åsbrink, P. (2008). En utvärdering av familjecentraler i Gävleborgs län. 
Regionförbundet Gävleborg. 
8 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 
9 Enell, S. (2007b). Kunskapsöversikt om Familjecentraler. IFO – FOU – rapport 2007:02. Luppen 
kunskapascentrum. 
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Fig 2 Samverkansspiralen, Ur Nutek, Nätverk och driftiga människor, 2002 

 
 
2.3 Familjecentralen som tjänst 
 
I både Exemplet Andersberg och Ockelbo har utvärderingsgrupperna i tidigare återrapporteringar 
presenterat FC som tjänst. Från slutrapporten för familjecentralen Andersberg i Gävle hämtas följande 
beskrivning av FC som tjänst:  
 
En förutsättning för att FC 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. Dvs. att FC betraktas som 
ett enskilt tjänsteerbjudande, där olika tjänster 10, 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 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, 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.11 
 
Idén med verksamheten 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). 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). 
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). 
 
För verksamhetens skull och för utvecklingen av den förebyggande mödra- och barnhälsovården i samverkan 
(för brukarna) så kommer arbetet i framtiden att kräva mer systematik och struktur. 
 
Vi har diskuterat familjecentralen som tjänst utifrån vattentornet som metafor, där vattentornet har två 
funktioner – att hålla tryck i nätet även om en pump skulle stänga av sig och som buffert när det 

                                                           
10 En kedja av värdeskapande aktiviteter eller handlingar, vilka bildar en process i syfte att uppnå ett visst 
resultat. 
11 Messing, J., Westlund, P. (2004). Klienten som medproducent. Dalarnas forskningsråd. DFR – Rapport 
2004:3. 
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händer nåt på nätet, t ex en läcka. Utan ett vattentorn finns en risk att många blir utan vatten vid en 
större läcka. 
 
I tjänsteerbjudandet genom den samlokaliserade breda kompetensen och tjänsteprocesserna utifrån 
syfte och mål i samverkansavtal och verksamhetsplan formas nya arbetssätt och ett nytt utbud. För en 
förtroendeful kvalitativt hög tjänsteutveckling krävs en kontinuerlig koordinering mellan de 
organisatoriska nivåerna i tjänstesystemet för det gemensamma uppdraget av en gränsöverskridande 
samverkan, för att målgruppen ska få ett optimalt stöd utifrån den sociala investering som görs. I det 
visar vattentornet som metafor på vikten av ett helhetstänkande från erbjudande, processer och system, 
för att en hel kommun ska försörjas med livgivande ”vatten”. 
 
 
2.4 Programteori  
 
Programteorimetoden utgörs av de föreställningar som ett program eller en verksamhet bygger på. 
Programteorin, i denna form, är alltså inte en beskrivning av verkligheten, utan snarare det tänkta 
tillståndet – så här var det tänkt att fungera. Den skall vara ett verktyg för utvärderaren och vägleda 
denne i utvärderingen av programmets utfall och implementering. Vi har inspirerats att använda 
programteorin från länsutvärdering12 om familjecentraler och utvärderingen av Andersbergs 
familjecentral i Gävle13. Den programteori som används nedan är en starkt modifierad modell, där 
avsikten är att mer schematiskt synliggöra den process som pågått utifrån en given struktur mot ett 
tänkt mål. 
 
2.4.1 Modifierad Programteori för Ockelbo familjecentral 
 
Vår syn på verksamheten, som tydliggörs denna starkt modifierade programteori, är att 
familjecentralen har som mål att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barnen och att detta görs via 
insatser till den aktuella målgruppen blivande föräldrar och föräldrar till barn 0-5 år, där den slutliga 
målgruppen för arbetet i familjecentralen är det enskilda barnet. Som grund för vår modifierade 
programteori nedan i figur 3, har vi inspirerats av Evert Vedungs systemmodell för utvärdering i 
offentlig sektor(9). 
 
Figur 3 Modifierad systemmodell Ockelbo familjecentral 
Inflöde Omvandling Slut 

prestation 
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målgrupp 

Utfall 1 
omedelbart 

Utfall 2 
långsiktigt 
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Social 
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Organisation 
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Organisation 

 
 
Blivande 
föräldrar och 
föräldrar till 
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Organisation 
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Det 
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12 Almqvist, A., Reuterborg, M., Åsbrink, P. (2008). En utvärdering av familjecentraler i Gävleborgs län. 
Regionförbundet Gävleborg. 
13 Boll, M., Marklund, E., Åsbrink, P., (2008). Slutrapport familjecentralen Andersberg Gävle 
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Inflöde: Den resursstruktur som investerats i familjecentralen kan sammanfattas som ett tjänstesystem 
utifrån ett politiskt beslut om satsning på familjecentral och ett samverkansavtal med en definierad 
organisation för genomförandet, samt en utvärderingsplan och en definierad utvärderingsgrupp. 
 
Omvandling: Den tjänsteprocess av samverkan som sker påverkas av både besökare och organisation 
utifrån en samverkansspiral i ett tjänsteerbjudande genom samarbete. Konkret sker det i ett brett 
samlokaliserat utbud till besökare som ges ett samlat tvärprofessionell kompetent stöd och inbjuds till 
delaktighet i en hälsofrämjande och förebyggande mötesplats, med avsikt att skapa förutsättningar för 
en kvalitativt bättre barnavårdsprocess. 
 
Slutprestation: Den tänkta samordningen och samlokaliseringen främjar samarbete och samverkan 
mellan professioner i riktning mot ett mervärde för både målgrupp och organisation. Samarbete och 
samverkan inom familjecentralen bidrar till att enskilda professioner erhåller en ökad förståelse av sitt 
samverkansuppdrag, vilket kommer målgruppen till del. En samlokalisering, som innebär korta 
remissvägar och en fördelning av arbetet mellan professioner, leder till en effektivisering av 
arbetsprocesserna, med ökad tillgänglighet för besökarna och kostnadseffektivitet organisation. 
Mervärdet för målgruppen är utveckling av nya insatser, kvalitativt bättre insatser och insatser med en 
bred inriktning, innefattande hälsoinriktade- psykosociala- och pedagogiska insatser av både generell 
och specifik karaktär, som kan aktualiseras i ett tidigt skede i föräldraskapet. Insatser som levereras i 
en annorlunda miljö, där det även finns möjlighet att stärka det egna sociala nätverket och ta egna 
initiativ som besökare. Insatser som på kort och lång sikt leder till minskade framtida samhälleliga 
medicinska och psykosociala kostnader, dvs kostnadseffektivitet för samhället.   
 
Målgrupp: Blivande föräldrar och föräldrar till barn 0-5 år är den aktuella målgruppen som direkt 
kommer i åtnjutandet av olika insatser.   
 
Utfall 1 (omedelbart): Det huvudsakliga utfallet på besökarnivå avser stöd i barnavårdsprocessen. 
Syftet är att föräldrarna via olika insatser inom familjecentralen skall förvärva en kunskap och olika 
strategier i omvårdnaden om sitt barn. Målet är att föräldern skall beredas ökade förutsättningar till att 
kunna ge sitt barn en god uppväxtmiljö. På organisationsnivå är tanken att genom en lärande 
organisation utveckla samverkanskompetens, ett gemensamt nytt arbetssätt internt och externt och ett 
nytt och bättre utbud av verksamhet till besökare.   
 
Utfall 2 (långsiktigt): När det gäller besökarnivån och barnavårdsprocessen, är det tänkt att föräldern 
har fått en ökad trygghet och självtillit i föräldrarollen, genom de kunskaper han/hon har förvärvat, för 
att fortsättningsvis kunna bedriva ett kvalitativt bättre föräldraskap med en god omvårdnad om barnet, 
som är den slutgiltiga målgruppen på lång sikt. Det är vidare tänkt att den samverkanskompetens som 
utvecklas i personalgruppen ska kunna ge återverkningar i både moderorganisationerna och till andra 
samverkanspartners inom området.   
 
 
3. Utvärderingens metod 
 
3.1  Inledning 
 
Mätningar har gjorts i ett besökare - respektive organisationsperspektiv under en period av 3 år, 
innefattande kontinuerliga återkopplingar i ett lärandeperspektiv.  
 
3.2  Besökarnivå  
 
För att få en ökad kunskap om besökarna på familjecentralen, deras upplevelser, förväntningar och 
önskemål av familjecentralens verksamhet, har en besökarenkät genomförts vid tre tillfällen, 
inledningsvis genom en baslinjemätning hösten 2005 och uppföljningar hösten 2006 och 2007.  
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3.3  Organisationsnivå  
 
De mätningar som gjorts på organisationsnivå är baslinjemätningar genom intervjuer med politiker, 
enkät till förvaltnings chefer, enkäter till ledningsgrupp och arbetsgrupp, intervju med samordnare, 
samt med externa samverkanspartners inom hälsocentralen, förskolan och socialtjänsten.  Uppföljande 
mätningar har gjorts genom intervjuer med politiker, gruppintervjuer med styrgrupp, ledningsgrupp 
och personalgrupp, intervjuer med samordnare samt externa samverkanspartners. Därutöver har 
dokumentanalys gjorts av mötesanteckningar i arbetsgruppen, samt verksamhetsplan och berättelse. 
Mätningarna som kontinuerligt återkopplats till de olika organisationsnivåerna har varit underlag för 
reflektion över och utveckling av verksamheten, vilket finns redovisat i olika delrapporter14.  
 
4. Utvärderingens resultat 
 
Resultatet presenteras inom ramen för den modifierade programteorin. En mer detaljerad redovisning 
finns i delrapporter på besökarnivå för 2005, 2006 och 2007, samt för organisationsnivå 2005 och 
2006. De större förändringar som skett på organisationsnivå under 2007 är att PREP-utbildningen15 
kommit igång, Unga föräldrar café startat, pappagruppsledare har utbildats och pappa-grupper har 
kommit igång 2008. 
 
4.1 Resurser 
 
4.1.1 Personalbudget och statistik 
 
Inledningsvis beskrivs personella resurser och verksamhetsstatistik under perioden relaterat till de 
resurser som angavs i samverkansavtalet, vilket beskrivs i tabell 3 och 4: 
 
Tabell 3 Personella resurser och verksamhetsstatistik under 2006  
                                      Förändring av resurser under 2006 
Barnmorske 
mottagning 
0.75 barnmorska 
0.5 undersköterska 

BVC 
0.6/0.4 
sjuksköterskor 

Samtalsstöd 
0.15 diakon 
0.2  familjebehandlare/ 
familjestödjare 

Öppna förskolan 
0.7 förskol- 
lärare, 0.1 samordnare 
0.2 barn 
ledare 

                                  Verksamhetsstatistik mars 2006-mars 2007 
55 nyinskrivna 
606 grav återbesök 
(läkarbesök, utgått 
från MVC) 
 
 
 
2 föräldragrupper 
med totalt 10 par 

1032 BVC sköt 
besök 
230 BVC läk 
besök 
 
 
 
11 löpande 
föräldragrupper 

61 samtal diakon 
 
Samtal familjebehandlare/ 
familjestödjare uppgift saknas 
 
 

2. 213 besök 
 
303 besök på  
babymassage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
14 Delrapporterna för 2005, 2006 och 2007 kommer att finnas tillgängliga på Ockelbo kommun 
15 PREP – Prevention and Relationsship Enhancement Program, ett program som bygger på 25 års forskning om 
vilka faktorer som stärker djupa och varaktiga parrelationer (www.sensus.se) 
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Tabell 4 Personella resurser och verksamhetsstatistik under 2007  
                                    Förändring av resurser under 2007 
Barnmorske 
mottagning 
0.75 barnmorska 
0.5 undersköterska 

BVC 
0.6/0.4 
sjuksköterskor 

Samtalsstöd 
0.2 diakon 
0.2familjebehandlare/ 
familjestödjare 
från 2008 + 3 tim/v 
ytterligare en 
familjebehandlare 

Öppna förskolan 
0.8 förskollärare, varav 0.1 
samordnare 
0.2 barn 
ledare 

                                 Verksamhetsstatistik mars 2007- mars 2008 
63 nyinskrivna 
483 grav återbesök 
- läkarbesök, utgått 
från  MVC 
 
7 föräldragrupper 
med totalt 35 par 

1099 BVC sköt 
besök 
239 BVC läk besök 
 
 
12 löpande 
föräldragrupper 

61 samtal diakon 
50 samtal  
familjebehandlare/ 
familjestödjare 
 

2405 besök 
 
317 besök på babymassage 

 
Det framkommer att resurser ökat inom BVC med 0.2. Undersköterska vid MVC har minskat med 
0.25. Totalt sett har personalresurser minskat marginellt under avtalsperioden. De faktiska resurserna 
har varit betydligt mindre än planerat, pga olika former av personalrörlighet.  Inför 2008 ökar 
socialtjänstens satsning med en familjestödjare 3 tim/v. Verksamhetsstatistiken visar att antalet 
besökare har ökat för varje år inom respektive verksamhetsområde. 
 
Sen Familjecentralens start 2005 har grupper för blivande föräldrar ändrats. Tidigare fanns dessa 
grupper i Sandviken och idag finns 7 grupper i Ockelbo. Det finns en samordning mellan dessa 
grupper och föräldragrupperna på BVC. Både MVC-grupperna och föräldragrupperna på BVC har 
förändrats genom att andra professioner, som t ex familjestödjare, diakon, barnledare ingått i 
grupperna. Denna verksamhet har utvecklats och blivit mer och mer systematisk under de senare åren.  
 
4.1.2 Driftsbudget 
 
Under de tre år som Familjecentralen funnits har verksamheten kunnat rymmas inom given 
budgetram (se Bilaga 1). Budget för 2006 var 509 tkr med ett utfall på 459 tkr och motsvarande för 
2007 var budget 524 tkr med utfallet 502 tkr.  Under de tre verksamhetsåren har 141 tkr av de avsatta 
medlen inte förbrukats.  
 
 
4.2 Resultatet insatt i den modifierade programteorin  
 
Resultatet redovisas i den modifierade programteorin från inflöde till Utfall 1. Utfall 2 som är mer 
hypotetiskt redovisas i diskussionen: 
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Figur 4 Modifierad systemmodell Ockelbo familjecentral 
Inflöde Omvandling Slut 
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4.2.1 Inflöde 
 
I samverkansavtalet anges inriktning för den omvandling som är tänkt att ske under de tre åren, där 
samverkan kring målgruppen skall präglas av ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv utifrån 
barnkonventionen och nationella folkhälsomål.  Verksamheten ska fungera som en inbjudande 
mötesplats för målgruppen, där den öppna förskolan har en central funktion. Mötesplatsen ger 
målgruppen möjlighet att träffa och lära känna andra föräldrar i samma situation och genom det 
förstärka sitt sociala nätverk. Samlokalisering av olika resurser inom mödra- och barnhälsovården, 
psykosociala resurser samt pedagogisk verksamhet innebär en ökad tillgänglighet för målgruppen. 
Samlokalisering ger tillgång till ett brett kunskapsfält och verksamheten fungerar som ett 
informations- och kunskapscenter för målgruppen. Uppdraget är att ge föräldrar egna verktyg och 
strategier i att kunna bedriva ett tryggt och säkert föräldraskap. Utifrån det är tanken att stärka 
barnavårdsprocessen. Miljön på familjecentralen skall präglas av tillit och förtroende för målgruppen 
och mellan professioner i en tänkt ny förståelse av samverkan.  
 
Initialt fanns representanter från de tre organisatoriska nivåerna med under 2003 och 2004 i arbetet 
med en projektledare kring en vision om start av familjecentraler i Västra Gästrikland.  
Familjecentralen i Ockelbo, var först ut när beslut fattades om start och samverkansavtal skrevs 2005. 
När den första treåriga samverkansperioden inleddes lämnade projektledaren sitt uppdrag och en 
utvärderingsgrupp med en både förvaltande och utvärderande roll tillträdde. Personalgruppen erbjöds 
handledningsstöd, men för ledningsgruppen fanns inte längre ett sammanhållande externt stöd.  
 
4.2.2  Omvandling 
 
Utifrån samverkansplanen utvecklas en formaliserad samarbetsprocess i personalgruppen med 
regelbundna arbetsplatsmöten, handledning, utbildnings - och planeringsdagar. I omvandlingsfasen 
ser vi att det sker en ständig rörelse i spiralen där många frågor får ställas på nytt vartefter 
förutsättningarna ändras i de ingående organisationerna och i den personalrörlighet som sker behöver 
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nya personer sättas på spåret. I ledningsgruppen sker regelbundet möten där samordnaren eller annan 
representant deltar viss tid. Utvärderingsgruppen arbetar på uppdrag av ledningsgruppen utifrån en 
fastställd utvärderingsplan. På förvaltningschefs- och motsvarande nivå bedrevs ingen formaliserad 
process och inte heller på den politiska nivån, mer än att det finns ett uttalat engagemang för att följa 
den process man satt igång. 
 
Den nya samverkanskompetens som växer fram kommer till utryck framförallt i det praktiska 
handhavandet av olika situationer på familjecentralen, vilket till stor del kan beskrivas som en tyst 
kunskap kring vad ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv är i praktiken, där man ser till 
helheten och blir medvetandegjord genom att man i grupphandledning reflekterar över det som händer 
både individuellt inom de olika professionella kompetenserna, men också på gruppnivå i 
föräldrautbildningar, aktivitetsgrupper och där människor är tillsammans ute i den öppna förskolan. 
Det sker en viss utveckling av samverkan externt inom de olika moderorganisationerna och med 
ideella organisationer och studieförbund i området. 
 
4.2.3 Slutprestation 
 
Mervärden 
 
Enligt Vedung(10) är det uppgivna syftet med samverkan i nätverk eller partnerskap nästan alltid att 
skapa synergi eller mervärde. I det innefattas att de olika inblandade aktörerna inser att de har ett 
gemensamt mål, som inte kan nås om var och en agerar individuellt, men som kan nås om de slår ihop 
sina resurser och handlar gemensamt.  
 
Vi har inspirerats av Sven Bremberg vid ett möte på Folkhälsoinstitutet, där han beskrev 
”vaccinationernas” framgång för barns hälsa i Sverige, just genom att vaccinationen når alla. Idag 
används ”vaccinationstanken” som metafor riktat mot den psykosociala ohälsobilden. Bremberg har 
också beskrivit ett tänkande där människor kan befinna sig i robusta, sköra, riskutsatta och utsatta 
situationer, där familjecentralen som hälsofrämjande mötesplats riktar sig till samtliga grupper. Vår 
tolkning av en robust familjesituation är att den innefattar goda egna resurser och förutsättningar, 
avseende självförtroende, förmåga att formulera sig, sätta gränser, skapa och vidmakthålla stärkande 
sociala kontakter, för att utveckla stabilitet i sociala nätverk, vilket enligt Bremberg gäller för ca 50-70 
procent av målgruppen.  
En skör familjesituation innefattar mindre goda egna resurser och förutsättningar för att utveckla 
stabilitet i sociala nätverk, vilket handlar om 30-40 procent. En familjesituation i riskzonen innefattas 
av en mer varaktig situation av mindre goda egna resurser och förutsättningar, vilket kan gälla vid 
arbetslöshet, sjukdom och kriser, men också för personer från en annan kultur, ca 5 procent och en 
utsatt familjesituation innefattar en förstärkt varaktig situation av mindre goda egna resurser och 
förutsättningar, för att utveckla stabilitet i sociala nätverk och där det finns en etablerad kontakt med 
socialtjänsten och andra myndigheter, genom t ex ett uttalat missbruk i någon form, destruktiva sociala 
nätverk, svåra problem med äldre syskon och egna föräldrar, vilket gäller för ca 0.5 procent. 
 
Ovanstående beskrivningar ska inte med automatik relateras till social gruppering och ekonomi. 
Depressioner hos den nyblivna mamman är vanligt i en familjesituation som utåt sett kan uppfattas 
som robust. En deprimerad nybliven mamma med försämrad anknytning till sitt barn medverkar till en 
”skör”/riskfylld situation för sitt barn. 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 man kan se och möta upp till på familjecentralen genom 
nya arbetssätt och ett nytt bredare utbud, kan öka benägenheten för att svara an på tidiga signaler i ett 
vidare spektra från den robusta till det utsatta familjesituationen. 
 
Enligt Ingvar Nilsson på ett seminarium, finns det en tendens att även den robusta familjesituationen 
kan övergå i en skör utifrån att det är där människor idag uppmärksammas i ett hälso- och 
sjukvårdssystem, som huvudsakligen fokuserar fenomen som problem. Vi väljer att beskriva den 
robusta familjesituationen och sätter den mot den sköra och utsatta familjesituationen. I 
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familjecentralen som mötesplats är tanken att de mervärden som kontinuerligt skapas internt och 
externt i det folkhälsoinriktade arbetssättet ska verka som en ”vaccination” av kunskap och 
bemötande, som beredskap för hantering av de olika former av kriser en familj utsätts för över tid.  
Vi vill med beskrivningen av robusta, sköra och utsatta familjesituationer konkretisera mervärdet i 
familjecentralens folkhälsoinriktade uppdrag. Familjecentralen kan i det beskrivas som en 
kompetensgalleria, med ett hälsofrämjande fokus för utveckling av ”empowerment”, dvs. tillit till sina 
egna resurser, men också att vid behov kunna erbjuda ett sjukdomsförebyggande bemötande av ett 
tidigt insättande stöd, för att möta upp till de olika behov som finns hos familjer med små barn. I det 
ligger insikten i och vikten av det egna ansvaret hos föräldrarna i skapandet av hälsa, vilket ligger i 
samklang med både barnkonvention och nationella folkhälsomål. I tabell 5 beskrivs huvudtanken med 
vaccinationsmetaforen i form av konkreta exempel på generella mervärden, som samtliga besökare 
kommer i kontakt med, medan familjer i sköra och utsatta livssituationer också får del av arbetssätt 
och utbud formulerade som specifika mervärden: 
 
Tabell 5 Generella och specifika mervärden vid familjecentralen16  
Generella mervärden/”vaccinationstanken” Specifika mervärden/ tidiga insatser 
Olika insatser finns på samma ställe = lättare 
och miljön är bekant 
Hög tillgänglighet, för såväl barn som föräldrar 
Träffa BVC tidigt 
Man blir alltid personligt bemött och sedd, även 
om den man söker inte är här 
Utökat socialt nätverk 
Förebilder 
PREP- utbildning, förebyggande 
Föräldragrupper med ett större innehåll än 
ordinarie sådana inom MVC och BVC Om 
förstagångsföräldrar så erbjuds papporna en 
särskild pappa-grupp, ledd av en pappa som är 
utbildad pappagruppsledare 
Unga föräldrar kafé 
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 

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 få mer besök 
Samtal med diakon eller familjestödjare, och kanske 
hänvisning till psykosociala teamet eller annan extern 
samverkanspartner 
Gemensamt hembesök MVC/ BVC/ - och familjecentralens 
psykosociala kompetenser  
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 
att upptäcka om ytterligare insatser i familjen behövs, och 
barnen kan därmed få hjälp i ett tidigare skede  
 

 
Tre fiktiva fall är framtagna i dialog med personalgruppen - den robusta, den sköra och den utsatta 
familjesituationen, för att ge en bild av vad ett nytt arbetssätt och utbud kan betyda i FC som 
tjänsteerbjudande: 
 
Fiktivt fall 1 – Robust familjesituation 
 
Ett gift par i 30-årsåldern, med högskole/universitetsutbildning, med sina föräldrar boende på orten 
och ett stort socialt nätverk, väntar nu sitt första barn och kommer till MVC för samtal. De erbjuds 
delta i föräldragrupp. På föräldragruppen blir de presenterade för familjecentralens övriga 
kompetenser som berättar om sina verksamheter. 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 BVC 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. Mamman och pappan får också en inbjudan 
till spädbarnsmassage, 5 gånger, något som mamman börjar delta i. Av personalen på Öppna förskolan 
                                                           
16 mervärden är framtagna i dialog med personalgruppen 
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får hon stöd i utvecklingen av sin nya roll som mamma och ibland tittar barnmorska, BVC-
sjuksköterskor och familjestödjare in på öppna förskolan. 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 
spontant tas 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.  
När pappan sen är föräldraledig börjar han gå med barnet till öppna förskolan och BVC. Han är med 
på en sångstund med barnet. Både pappan och mamman deltar också i föräldragruppen, där de får 
träffa samtliga kompetenser som ingår i familjecentralen och lär känna andra föräldrar. 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 BVC 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 henne. 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 
familjestödjaren. Hon bestämmer sig för att antingen ta upp det med BVC-sjuksköterskan vid nästa 
besök – om initiativet till samtalskontakt är BVC-sjuksköterskans, har ju inte mamma förstorat 
problemet – eller också gör hon sig ärende till Öppna förskolan och passar på att titta in till 
familjestödjaren 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. 
 
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 har varit arbetslös en längre tid. Kvinnan är 
överviktig och röker. Kvinnan fullföljde inte gymnasiet och mannen har motsvarande grundskola. Hon 
har sina föräldrar nära, men inte så stort socialt umgänge för övrigt. När de kommer till MVC blir båda 
erbjudna att delta i en grupp med föräldrautbildning. 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 familjestödjaren blir hon intresserad 
av vad han kan ha att erbjuda och när MVC föreslår ett besök hos honom 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. Under samtalet får hon 
information om PREP-kursen som snart ska starta. Kanske kunde det vara något för henne och hennes 
man. Eftersom familjestödjaren är en av ledarna för utbildningen blir hon intresserad och tar med 
informationen hem till mannen. Efter ett par dagar ringer hon tillbaka och anmäler dom till kursen.  
 
När sen barnet kommer görs ett hembesök av både barnmorska och barnsjuksköterska och då får hon 
information om den spädbarnmassage som barnledaren på öppna förskolan håller i och det tycker hon 
verkar intressant. Efter några veckor får familjen en personlig inbjudan till spädbarnsmassagen och 
mamman börjar tillsammans med barnet. 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 familjestödjaren och hon blir särskilt glad 
när hon får en uppskattande kommentarer av honom över hur hon är mot sina barn på öppna förskolan.  
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När mamman går till BVC 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. 3-åringen följer med till öppna förskolan de gånger ”Dagis” är stängt.  
 
Fiktivt fall 3 – 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 MVC: s föräldragrupp. Strax efter sista 
barnets födelse separerade mamman från den nyblivne pappan, och ingen av dem har deltagit i BVC: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 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 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. 
 
4.2.4 Målgruppen 
 
Under baslinjemätningen 2005 och de två uppföljande mätningarna 2006 och 2007, samlades totalt 
138 enkätsvar in. Dessa ligger till grund för nedanstående sammanställning: 
 
Ett sammanfattande resultat av bakgrundsfaktorerna i de tre undersökningarna visar att de allra flesta, 
cirka 90 procent av besökarna, var kvinnor och lika stor andel var gifta eller sammanboende samt att 
medelåldern var drygt 30 år. Bland besökarna var cirka 60 procent bosatta i centralorten och 40 
procent i kringliggande byar. Närmare 90 procent av besökarna hade barn och det vanligaste var att ha 
ett barn. Vad gäller besökarnas utbildningsnivå var gymnasieskola mest förekommande och 
föräldraledig var den vanligaste sysselsättningen. Familjecentralen besöks vanligen mellan någon gång 
i månaden och 1-2 gånger per vecka. På frågan om vilka som ger en stöd som föräldrar svarade de 
flesta mina föräldrar eller mina vänner och drygt 80 procent av besökarna var nöjda med det stöd de 
har. 
 
4.2.5 Utfall 1  
 
Besökarnivå 
 
På besökarnivå beskrivs ett framgångskoncept genom en stödjande mötesplats med lättillgängligt stöd 
där barnets och familjens bästa sätts i centrum utifrån ett folkhälsotänkande och en god 
barnavårdsprocess. 
 
När det gäller en sammanfattning av besökarnas förväntningar och upplevelse av verksamheten på 
Familjecentralen upplevde en mycket stor majoritet, drygt 95 procent, att bemötandet från personalen 
var mycket gott och en övervägande del ansåg att familjecentralen är en mötesplats där man får det 
stöd man behöver i sin föräldraroll. Fler än hälften av besökarna hade deltagit i någon föräldragrupp 
på familjecentralen och de allra flesta tyckte att det varit en positiv upplevelse. På frågan om vad man 
ansåg vara särskilt bra med föräldragruppen, var det dominerande svaret att få träffa andra med barn i 
samma ålder, skapa kontakter och få tips och råd. På frågan om hur man skulle beskriva 
Familjecentralen för någon som inte vet vad det är framkom:  
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En bra mötesplats för barn och föräldrar där nya kontakter skapas, ett bra ställe att träffa andra, så barnen får 
leka, ett ställe där man får stöd, hjälp och råd av personalen, allt samlat på ett ställe, bra, gå dit och prova (citat 
besökare under 2006). 
 
När det gäller tips om vad Familjecentralen fortsättningsvis skulle kunna erbjuda var det vanligaste 
svaret från besökarna att det är bra som det är. 
 
Slutligen kan man säga att, det efter dessa tre undersökningar 2005, 2006 och 2007, finns data som väl 
beskriver besökarna på Familjecentralen och deras upplevelse, förväntningar och önskemål av 
Familjecentralens verksamhet. Resultatet av uppföljningsundersökningarna 2006 och 2007 stämmer 
väl överens med baslinjeundersökningen 2005. Bland respondenterna i besökarenkäten tyckte de allra 
flesta att föräldragruppen varit en positiv upplevelse. Det man ansåg vara särskilt bra med 
föräldragruppen var att få träffa andra med barn i samma ålder, skapa kontakter och få tips och råd. I 
tabell 6, framkommer att öppna förskolan och BVC har ökat sin besöksstatistik under perioden. Det 
har inte gått att få in all statistik från Soc. 
 
Tabell 6 Besöksstatistik  
 1:a året 2005 

(mars 2005 –  
mars 2006) 

2:a året 2006 
(mars 2006 –  
mars 2007) 

3:e året 2007 
(mars 2007 –  
mars 2008) 

MVC 525 661 546 
BVC 1236 1262 1338 
Öppna förskolan 136817 2267 2405 
Diakon 46 61 61 
Babymassage 336 303 317 
Soc. Ingen uppgift Ingen uppgift 50 
Totalt: 3511 4554 4717 
 
 
Organisationsnivå 
 
På organisationsnivå beskrivs FC som en tjänst i otakt, där tjänsteerbjudandet genom konceptet 
hälsofrämjande mötesplats, barnkonventionen och ansatsen att verka för trygga och jämlika villkor är 
ett framgångskoncept med ett ökande antal besökare, tjänsteprocessen synliggör en komplex bild i 
mötet med ett invant regelstyrt tänkande och ett gränsöverskridande samverkanstänkande, där 
personalgruppen lever i ett spänningsfält av med- och motkrafter pendlande mellan en 
arbetsmiljöproblematik och en förmåga att se situationen som en kreativ utmaning, dvs att kunna vara 
i den frustration som väcks mellan vision och känsla av otillräcklighet,. I tjänstesystemet som helhet 
framgår vidare att länkningen mellan de organisatoriska nivåerna är skör.  
 
Politisk nivå 
 
I baslinjemätningen finns ett uttalat stöd för utveckling av ett nytt förhållningssätt på politisk nivå:  
 
Det här är nånting som vi inte kör ett år och sen bara lägger ner för att det inte finns pengar, utan det här är 
nånting som är så oerhört viktigt för hela samhället, så att det här ska fortsätta vara kvar (politiker, 
baslinjemätning 2005) 
 
Politiken tänker sig vidare att samordningen ska ge vinster, genom att man kan gå in tidigt och genom 
att man i det gemensamma arbetet får större utbyte av sina kompetenser. Någon sätter in detta i 
exemplet med vad det kan kosta att satsa senare, där en ung flicka som får problem med droger och 
brottslighet, blir placerad i ett hem för 5000 kr/dygn. Hos politikerna finns också en del farhågor, som 
att chefer i ekonomiskt trångmål kan komma att sänka procenten för den personal man ställer till 

                                                           
17 mätningen 2005 började först i maj månad 
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förfogande. Kyrkans medverkan ser man positivt på utifrån att de beskrivs ha en hög social 
kompetens. I uppföljningen två år senare framkommer: 
 
Det är en väl fungerande verksamhet idag (politiker, uppföljande mätning 2007) 
Någon beskriver att de inkörningssvårigheter man hade initialt med socialsekreterare har åtgärdats. En 
politiker gör besök på familjecentralen och har en känsla av att det är inarbetat nu, medan någon annan 
har en motsatt mening: 
 
När det är projekt då finns energin. Det behövs ögon utifrån/…/även om ledningsgruppen finns och har ett 
ansvar för att det drivs vidare, så är det sårbart/…/ Hur tillförsäkrar man sig en utveckling framöver, att det inte 
stagnerar, utan där vi är observanta på dom vi är till för. Man måste ständigt ha ögon som inte är i verksamheten 
(politiker, uppföljande mätning 2007). 
  
Förvaltningschefsnivå/motsvarande 
 
På förvaltningschefsnivå- eller motsvarande finns ingen formaliserad samverkanskontakt inom 
gruppen under perioden. I baslinjemätningen sågs familjecentralen som en investering i ett annat sätt 
att arbeta, men man såg också möjliga hinder relaterat till intressekonflikter. I uppföljande mätning 
genom fokusgrupp framkom vikten av att sätta barnet i fokus, att börja tänka i en fortsatt samverkan 
högre upp i åldrarna 6-12 år. I det sammanhanget ställde någon frågan: 
 
Har vi dom resurserna? (uppföljande intervju förvaltningschefer/motsvarande 2007) 
 
Man kände stolthet över familjecentralen och menade att det var viktigt att prata ideologi på 
förvaltningsnivå i ett närvårdssammanhang. Det framkommer att familjecentralen är ett 
framgångskoncept, men också svårt i en verklighet med ständiga förändringar i organisationer och 
byte av personal och chefer i de olika nivåerna. Man diskuterar avtalet och dess förlängning: 
 
En fråga man kan ställa sig är hur bindande samverkansavtalet ska vara när det gäller storleken på tjänster. Det 
borde avgöras av behovet, som varierar beroende på antalet barn som föds (fokusgrupp 
förvaltningsnivå/motsvarande 2007) 
 
Det framkommer att trycket på stödsamtal med diakonen har ökat, att det finns olika ambitionsnivåer i 
personalgruppen som påverkar stämningen och att det finns problem med samordnarrollen, där någon 
menar att det som behövs är en samordnare som ej blir föreståndare. Man säger att man i stort får ut 
det man vill för familjerna av de pengar som satsats.  
 
På frågan vad som behöver göras för en god implementering och utveckling nämndes att man noterat 
att vissa frågor har hög dignitet och hamnar i olika politiska styrdokument och planer, men att 
familjecentralen inte finns med i några av dessa dokument och någon annan tillade: 
  
Det finns även ett ansvar högt upp i organisationen tycker jag. Det måste finnas en ideologisk inriktning på hög 
politisk nivå (fokusgrupp, förvaltningsnivå/motsvarande 2007) 
 
Det är viktigt att ha en gemensam bild av man vill göra och hur man vill utveckla verksamheten. En 
strategisk fråga såg man vara att träffas då och då på förvaltningschefsnivå, för att uppdatera sig på 
vad som händer i de olika organisationerna. Det framkom också att man saknade den projektledare 
som funnits med initialt inför bildandet av familjecentralen. 
 
Ledningsgruppsnivå 
 
I ledningsgruppen finns i stort en samsyn kring uppdraget, och man fanns med i processen under 
projekttiden 2003-2005. Ledningsgruppen upplever att där finns en gemensam värdegrund och man 
har i stort styrt åt samma håll.  
 



 20

Ledningsgruppen menade att det fanns förväntningar från personalen om nya arbetssätt och mer tid. 
Det fanns lite olika förutsättningar när man gick in i det och en förståelse i ledningsgruppen relaterat 
till det. Man vill också ge personalen frihet att själv lösa uppgiften. 
 
Sedan april 2006 året har vi anställt familjebehandlare. Först en i april och sen en till i september. Det fungerar 
mycket bättre. Där finns också en viss gränsdragningsproblematik, men inte i samma storleksordning. Jag håller 
mig ajour genom min representant och att jag varit där och genom ledningsgruppen. Det som jag sett när jag 
varit där är att samordnaren har en dubbelroll, samtidigt som hon inte är arbetsledare och det kan ge en viss 
osäkerhet, både hos samordnaren själv och i arbetsgruppen (citat fokusgrupp ledningsgruppen 2006). 
 
Alla är eniga om att familjecentralen är en viktig förebyggande insats som ska prioriteras. Sen kan det 
vara detaljer man är oenig om. Att träffas en gång/månad är lagom. 
 
Man har förstått att personalen känner osäkerhet i den egna styrningen. Det är ovant för dem. Det blev 
mer tydligt när en vikarie för samordnaren började, hon ville ha direktiv, ville veta hur. Det finns 
spänningar mellan personal som har olika åsikter. Någon har velat flytta fram positionerna i relation 
till samordnaren. Det har diskuterats i ledningsgruppen och de har träffat personalgruppen.  
 
Vi har också diskuterat att ordföranden i ledningsgruppen skulle kunna ha ett utökat mandat. Det är relaterat till 
att arbetsgruppen har signalerat att man vill ha en tydligare ledning. Och det är också så att ordföranden haft lite 
mer kontakt med arbetsgruppen(citat fokusgrupp ledningsgruppen 2006). 
 
Det fungerar bra med familjecentralen och jag får positiv respons från både allmänhet och personal. Det finns 
ett stort engagemang för familjecentralen(citat fokusgrupp ledningsgruppen 2006). 
 
I uppföljande intervju 2007 är man nöjd med familjecentralen och menar att personalen har en samsyn, 
de ser föräldrar och barn. Det blir en smidig övergång till förskolan, dagmammor går också på 
familjecentralen med sina barn. Man känner stolthet och vill gärna visa upp familjecentralen för 
besökare. Man informerar på förskolor och sätter upp anslag när det är någon föreläsning på 
familjecentralen. En svårighet för ledningsgruppen är att balansera mellan vision och verklighet: 
 
Jag skulle vilja bromsa när de slits mellan de olika jobben (fokusgrupp, ledningsgruppen 2007). 
 
Det finns en samsyn kring samordnarfunktionen att alla ska vara med och leda. Samordnaren ska bara 
sköta om praktiska saker. 
 
Personalgruppsnivå 
 
Flera goda processer för ett lättillgängligt samlat stöd är igång relaterat till familjecentralen som 
Hälsofrämjande mötesplats, Barnkonventionen som värdegrund, samt Trygga och jämlika villkor. 
Familjecentralen i Ockelbo kan ses som ett gott exempel på en lärande organisation utifrån 
teamlärande och en gemensam vision i det vardagliga arbetet i riktning mot ett förändrat tänkande. 
Där finns en arbetsmiljöproblematik med ökande signaler på frustration och otillräcklighet i 
spänningsfältet vision – förutsättningar, där den politiska visionära viljeyttringen ligger i linje med 
personalgruppens engagemang, för utveckling av den tvärprofessionella samverkan kring arbetssätt 
och nya metoder. I mötet med den traditionella reaktiva organisatoriska formen för styrning på 
tjänstemannanivå har familjecentralen svårt att passa in, vilket behöver beaktas strategiskt i den 
fortsatta utvecklingen för att familjecentralen på sikt ska kunna erbjuda det som ligger i dess uppdrag. 
 
I utfallet av den inledande 3-årsperioden kan en förändrad barnavårdsprocess beskrivas, i vilken 
familjer med barn 0-5 år möter en bred samlokaliserad personalgrupp bestående av flera kompetenser 
med uppdrag att verka utifrån ett gemensamt hälsofrämjande och förebyggande perspektiv, som 
resulterat i ett förändrat utbud och arbetssätt i syfte att balansera både de olika kompetenserna 
specifika uppdrag och deras samverkansuppdrag, vilket illustreras i nedanstående bild som ett exempel 
på både omvandling och utfall 1: 
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Figur 5 Kompetens- utbudsprocess – i en förändrad verksamhetsförståelse 
 
                                                    Utbud/verksamhetsprocess 
                                                
                                                               specifik                                         samverkan                         

 
 
 
                             
specifik 
 
 
 
          
Kompetens 

 
I stort traditionell ordinarie 
verksamhet för MVC och BVC  
Socialsekreterare/familjebehandlare 
/familjestödjare/diakon har 
individsamtal hänvisade av MVC 
och BVC. Förskollärare/kyrkans 
personal arbetar på gruppnivå ute i 
öppna förskolan      

 
MVC, BVC fortsätter i stort som 
innan, men är ute i öppna förskolan 
och gör hembesök tillsammans med  
psykosociala kompetens och  
föräldrautbildningen görs 
gemensamt 
 
 

/förståelsestruktur 
 
 
                         
samverkan 
 

 
Förankrad reflektionsstruktur, 
nytänkande över gränser t ex unga 
föräldracafé, MVC sänker 
produktionen, minskar tiden/samtal 
genom att förändra innehållet och 
arbetar mer ute i öppna förskolan, 
vilket ger mindre telefonsamtal 
BVC, förskollärare arbetar 
pedagogiskt med kost, barnledare 
informerar om spädbarnsmassage 
på föräldragruppen 
 
    

 
Det hälsofrämjande perspektivet har 
slagit igenom externa 
samverkanspartners finns med i ett 
bredare utbud för besökarna och 
besökare inspireras till att ta egna 
initiativ i ett gemensamt formande 
av Familjecentralen som kreativ 
mötesplats och delaktighetskultur 
internt/externt och i samspel med 
andra föräldrar och barn, dvs det 
långsiktiga målet      
          

 
Bilden ovan vill visa hur de olika kompetenserna över tid kan befinna sig i olika stadier i det 
samverkansuppdrag de är satta att utveckla, utifrån sina olika specifika förståelseperspektiv i den 
verksamhet man går in i, för att efter hand börja samverkan, men fortfarande utifrån sina specifika 
förståelseperspektiv, där några också har mer tydliga roller än andra initialt (specifik kompetens -
specifikt utbud), för att efter hand börja utveckla en samverkan med de andra kompetenserna (specifik 
kompetens – samverkansutbud).  I det gemensamma arbetet och de reflektioner som görs under 
processens gång börjar det gemensamma folkhälsoinriktade arbetssättet växa fram i praktiken och 
genom det en ny förståelse av samverkan, där man länkar i varandra som stöd i utveckling av nya 
arbetssätt och ett nytt utbud i konkret handling (samverkanskompetens – specifikt utbud). I vissa 
stunder får man nya insikter om vad en ny förståelsestruktur, ett nytt perspektiv handlar om, vilket 
resulterar i ett samverkande utbud i konkreta situationer här och nu, där också externa 
samverkanspartners och besökare blir delaktiga i en gemensam process kring den enskilda besökaren 
(samverkansförståelse- samverkansutbud), vilket kan uttryckas så här: 
 
Om och hur vi samverkar rör på sig hela tiden – inte på långa vägar färdigt. Aha-upplevelser (citat fokusgrupp 
personalgruppen 2006) 
 
Den komplexa bild som växer fram i personalgruppens arbete kan beskrivas som ett dynamiskt 
kreativt fält av med- och motkrafter relaterat till de perspektiv personalen väljer att se situationer på. I 
den tjänsteprocessen befinner sig de olika kompetenserna i olika kulturer, med olika tjänsteuppdrag 
och med olika tidsinsatser. I personalgruppen fanns personella inkörningsvårigheter som t ex kan 
hänföras till det kulturella mötet mellan en myndighetsutövande socialtjänst och folkhälsoperspektivet 
på familjecentralen. Det fanns också en oklarhet i gränser för samverkan mellan de olika psykosociala 
kompetenser som finns att tillgå i spektrat landsting - kommun, där försök har gjorts för att skapa 
tydlighet. 
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Det framkommer att det tar tid att bygga en verksamhet, att ”smälta ihop”. Gruppen behöver trimmas 
ihop för att kunna ta vara på varandra mer, men att man hittat nya former för att arbeta tillsammans 
med föräldragrupperna. Det förekommer både att man arbetar i förtroende mot sin respektive chef och 
att där finns problem. Lokalerna kan upplevas trånga. Babymassagen ges av barnledare vid kyrkan 
och den är en stor framgång, men för personalen kan det upplevas splittrande att ha verksamhet på två 
ställen. Man upplever mer av givande och tagande mellan varandra i personalgruppen idag. När man 
kommer som ny personal blir man välkomnad, men det är också en stor omställning att komma in i ett 
nytt arbetssätt och det tar tid. Det framkommer också att det blir en hel del hemarbete och att det kan 
vara svårt som samordnare att dra gränser, mellan att vara tillgänglig ute i öppna förskolan och den 
administration som behöver skötas.  
 
I avstämningssamtal med samordnaren i början av 2008 framkommer att det startar en PREP-kurs 
nummer två till våren och att höstens PREP-kurs var lyckad. Pappagrupper är igång inom ramen för 
föräldrautbildningen, efter att pappagruppsledare utbildats under 2007. Personalgruppen ingår numera 
i ett nätverk ”Må-Bra-gruppen” med representation från skola, kyrka, soc, ungdomsmottagningen och 
familjecentralen, för att skapa mötesplatser för föräldrar, där föreläsningar om föräldraskap kan ingå. 
När det gäller samarbetet med folktandvården, som var tänkt från början så har det inte riktigt kommit 
igång och nu ligger bollen där. 
 
I fokusgruppen med personalgruppen 2007 beskrivs det dynamiska spänningsfältet man dagligen 
verkar i: 
 
Vi ska bara fokusera på vår uppgift/…/ Vi får kämpa för att vara en familjecentral/…/vi kämpar i 
motvind/…skönt att teamet är starkt/…även under handledningen hämtas personal/…/budskapet är att det är 
inget värt/…/ jobba med familjecentralen om ni får tid över/…/även om vi har ett gott stöd från vår chef så är vi 
präglade av era andras chefer/…/ jag behöver teamets stöd men får det inte pga tidsbristen. Jag känner mig 
otillräcklig/… det tar tid att växa in i jobbet/…trycket har ökat, tillgänglighet skapar ett ökat behov. Jag känner 
mig mer stressad nu/…besökarna vill hellre ha hembesök eftersom de får mer tid då. Hembesök ger ofta mer, 
man ser mer i hemmet t ex vilken anknytning de har till barnen. Besökarna tar upp mycket större och 
problematiska problem nu. Det sker även fler spontanbesök i korridoren nu, det gör det svårt att hinna med. Det 
är en anledning till att jag drar mig för att gå in i öppna förskolan, om jag inte ska hinna svara på frågor/…/ vi 
har också fått besökare som bor på HVB-hemmet/…/ de små samtalen försvinner. Det som kanske skulle kunna 
undvika större samtal senare/…/ Lokalerna på öppna förskolan kan inte ta emot fler än 15 besökare, då är det 
fullt.. 
 
Arbetssättets förändring togs också upp och synen på handledning: 
 
Vi samverkar bättre nu, vi fångar upp fler besökare med särskilda behov/…/ Vi har planerat ett möte för att 
fördela jobbet mellan psykolog och psykosociala insatser på familjecentralen/…/ Sen vi fick x som handledare 
har han sammansvetsat oss, fått oss att öppna oss mer och bli mer raka i gruppen/…/ föräldrarna har upplevt att 
det är så mycket lättare att få kontakt med oss och de kommer spontant med frågor. Jag känner mig tryggare. 
 
Om mervärden: 
 
Vi kan slussa till soc enklare nu, det blir inte ett så dramatiskt steg/…/Föräldragrupperna har fått ett 
mervärde/…./De tar snabbare kontakt/…/Korta samtal när man möts i korridoren – vad bra att jag såg dig, då 
kan jag boka en tid/…/Besökarna får förtroende för olika personal oavsett vilken kompetens personalen 
har/…/Familjecentralen ger mig ett mervärde som arbetsplats 
 
Man arbetar i verksamhetsplanen utifrån att antalet separationer ska minska genom PREP-utbildning, 
att öka självförtroende och tilltro genom att kunna göra saker tillsammans i öppna förskolan, 
pappagrupper för ökad jämställdhet, mötesplatsen med aktivitet för unga föräldrar, dagbarnvårdare 
och tematräffar efter önskemål. När det gäller arbetet utifrån barnkonventionens värderingar finns en 
ambition att sätta sig in mer i frågan. Bättre hälsa arbetar man med genom kosten t ex soppluncher, 
man arbetar med egen handledning för utveckling av teamsamverkan och man har regelbunden 
planeringstid. 
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Från minnesanteckningarna under 2007 framkommer att man arbetat kontinuerligt med att få igång 
både pappa-grupper och PREP-utbildning under året och lyckats med detta. Samverkan externt finns 
med både med lokala aktörer, som t ex folkhälsosamordnare, Folkhälso-BRÅ-arbetsgruppen, 
studiefrämjandet, föreningslivet, Röda Korset, handläggare från Soc, förskolan som kommer och 
berättar om inskolning och i nätverk med andra familjecentraler. Man slår besöksrekord under oktober 
med 23 besökare/dag. Soc utökar sin satsning, där två familjebehandlare nu arbetar 20 procent 
vardera. Broschyren uppdateras. Unga föräldrar kommer på pysselaktivitet utifrån deras eget 
önskemål. Det framkommer att man vid behov ersätter samordnaren som länk till ledningsgruppen, för 
att återkoppla vad som sker på familjecentralen, samt att Folktandvårdens sockerutställning ska 
kommer till familjecentralen. 
 
 
5. Diskussion och rekommendationer 
 
Inom ramen för diskussionen finns förutom återkoppling till syfte och mål i samverkansavtalet ett 
samtal kring programteorins Utfall 2 och vikten av ett fördjupat socialt investeringstänkande. 
 
5.1 Familjecentralen som tjänst i relation till uppfyllelse av syfte och mål för 
verksamheten 
 
Att utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv erbjuda blivande 
föräldrar samt barn i åldrarna 0-5 år och deras föräldrar en mötesplats med 
tillgång till ett samlat och lättillgängligt stöd av god kvalitet från samhällets olika 
aktörer. 
 
Att utifrån Barnkonventionen - basen i den gemensamma värdegrunden - 
utveckla familjecentralen till en mötesplats där arbetet genomsyras av ett 
barnperspektiv där barnets och familjens bästa sätts i centrum. 
 

Att enligt de nationella folkhälsomålen verka för trygga och jämlika villkor. 

 

I inriktningsmålet framkommer att barn och föräldrar ska ges möjlighet att stärka sitt sociala nätverk, 
de ska vara delaktiga i verksamhetens planering och genomförande. De ingående verksamheterna ska 
utifrån värdegrunden samarbeta utifrån ett gemensamt förhållningssätt, samt använda befintliga 
resurser effektivt, de ska stödja ett jämställt föräldraskap och fungera som ett kunskaps- och 
informationscentrum. 

Utvärderingsgruppen menar att familjecentralen arbetar framgångsrikt i enlighet med de syften och 
mål som beskrivs i samverkansavtal och verksamhetsplan. 
 
5.2 Tankar om en friskare befolkning – Utfall 2 
 
På sikt kan familjecentralskonceptet bidra till en tryggare föräldraroll, vilket främjar hälsa hos barnet. I 
ett långsiktigt perspektiv ökar familjens krisberedskap genom de nätverk som byggs från det barnen är 
små, och genom en institutionell tillit, när man vet att samverkan sker över gränser i en gemensam 
ambition att ödmjukt förvalta medborgarnas resurser.  
 
Besökarna på familjecentralen ansåg att bemötandet från personalen på familjecentralen var mycket 
gott. På frågan om vad man ansåg vara särskilt bra med föräldragruppen var det dominerande svaret 
att få träffa andra med barn i samma ålder, skapa kontakter och få tips och råd. På frågan om hur man 
skulle beskriva Familjecentralen för någon som inte vet vad det är svarade de allra flesta, en bra 
mötesplats för barn och föräldrar där nya kontakter skapas.  
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De största hoten idag mot barns hälsa och utveckling föreligger inom områden såsom ogynnsamma 
uppväxtvillkor, bristande social anpassning, kriminalitet och utslagning. Det behövs mer resurser och 
uppmärksamhet åt de utbredda psykosociala problem som drabbar en förhållandevis stor andel av 
befolkningen idag.18 Familjecentralen som modell kan därför tyckas vara en lämplig arena där man 
förutom mödra- och barnhälsovård tidigt kan uppmärksamma och intervenera olika problem i ett barns 
uppväxtmiljö. 
 
I ”Tänk långsiktigt ” (13) tar Ingvar Nilsson upp ett antal aspekter med fokus på barns psykiska hälsa. 
Satsningen på familjecentral kan ses som ett sätt att utmana kausalitetsproblemet, dvs vilka insatser 
leder med vilka sannolikheter till vilka effekter, fördröjningsproblematiken, kortsiktighetsproblemet, 
bristen på ett socialt investeringsperspektiv, omfördelningsproblematiken och problemet med 
tunnelseende. I boken tas ett antal risk- och skyddsfaktorer upp för psykisk ohälsa där vikten av 
stödjande och stabila miljöer nämns från lite olika perspektiv.  
 
Ingvar Nilsson visar fram olika typer av selektiva kostnader, där socialtjänstens insatser för barn och 
ungdomar avseende institutionsvård ligger mellan 3 000 - 4 900 kr per dygn beroende på ärendets 
tyngd. Han tar också upp hur samhällets kostnader för ett liv med psykosociala arbetshinder, psykisk 
sjukdom respektive missbruk i ett perspektiv av 30 år, vilket ligger i ett kostnadsomfång mellan totalt 
1,8 miljoner - 11.8 miljoner, beroende på tyngden i problematiken. Ingvar Nilsson tar upp dessa 
räkneexempel i ett perspektiv av både vikten av att ge insatser i tid och att väga tidiga insatser mot 
effekter av att problem inte förebyggs, där han jämställer kostnaden för ett liv som missbrukare med 
kostnaden för att ge 6 900 barns föräldrar utbildning. Han tar också upp vikten av ett långsiktigt och 
sektorsövergripande samverkansperspektiv, samhällsekonomiska analyser som beslutsunderlag bl a 
relaterat till hur höga kostnader som är godtagbara, om fördelningseffekterna är acceptabla, samt att 
förebyggande insatser kan ses som sociala investeringar. 
 
5.3 Socialt investeringstänkande i familjecentralen som hållbar tjänst – Utfall 2 
 
5.3.1 Hur vidareutvecklar vi ”samhandlings”- produkten familjecentral i riktning mot 
strukturförändring? 
 
En reflektion görs över den lärande organisationen insatt i samverkansspiralen som modell. Enligt 
Senge (11) ingår fem faktorer i den lärande organisationen – systemtänkande, gemensamma visioner, 
tankemodeller, teamlärande och personligt mästerskap. I FC som tjänst beaktas systemtänkandet, 
samverkansavtalet beskriver en gemensam vision och nya tankemodeller utvecklas genom nya 
arbetssätt och ett nytt utbud, teamlärandet ligger idag framförallt på personalgruppsnivå, liksom det 
personliga mästerskapet som handlar om att kunna behålla den kreativa spänningen, som beskrivits 
ovan, genom att vila i frustrationen när man inte räcker till att leva upp till visionen.  
 
Enligt samverkansspiralens modellbeskrivning av strukturförändring, det hösta stadiet, är nätverk inte 
självorganiserande. Det behövs en förändringsagent som har trovärdighet i de olika grupperna och 
som i en utvecklingsambition tar på sig rollen att föra samman aktörerna i gränssnitten i fungerande 
samverkansmönster.  
 
Den bilden kan sägas passa in på den ursprungliga projektledaren inför starten. Under den tvååriga 
projekttiden19 kan den projektansvarige ses som en samhällsentreprenör för utveckling av 
samverkansspiralen. Det framgår också i analysen att man var nöjd med den processen och fortsätter 
att verka utifrån den grund som lades där. Det goda samtalet kan sägas ha varit kärnan i arbetet under 
projekttiden, för att komma fram till en samsyn mellan de olika inblandade organisationerna och 
nivåerna. Det arbetet avslutades i samverkansfasen, konkretiserat i ett samverkansavtal. 
Samhällsentreprenören/processledaren/ förändringsagenten/koordinatorn, kan i viss mån också passa 

                                                           
18 Lagerberg, D., Sundelin, C. (2000) Risk och prognos – i socialt arbete med barn. Centrum för utvärdering av 
socialt arbete. Gothia. s. 333. 
19 Slutrapport 2005, Cars-Björling 
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in på att det funnits en utvärderingsgrupp under de tre första åren av familjecentralens verksamhet, 
med uppdrag att se till helheten. Det som händer fortsättningsvis är att denna koordinator om inget 
görs kan komma att saknas, vilket kan behöva beaktas för en hållbar utveckling av FC som tjänst. 
 
5.3.2 Reflektioner över värdet av en samlande koordinator 
 
Det vi ser är att utvecklingen av FC som tjänst i ett långsiktigt perspektiv kräver en uthållig 
samverkansstrategi i handling genom hela organiseringsfältet, dvs tjänstesystemet för att på sikt skapa 
en strukturförändring, där effekten av familjecentralens utbud och arbetssätt på ett naturligt sätt kan 
komma andra verksamheter till del i de olika inblandade samverkande organisationerna, för en bättre 
kontinuitet i samverkan också när barnen växer upp, vilket nämndes på förvaltningsnivå som ”har vi 
resurserna”, för att utöka åldern till 6-12 år? Vi ser att speciella förutsättningar behöver skapas, för att 
det hälsofrämjande och förebyggande tänkandet som innefattar en ökad delaktighet hos brukare, ska 
komma till stånd på samtliga organisatoriska nivåer. 
 
Nu går familjecentralsarbetet in i ett förankringsskede av mer skör och skyddslös position i en ständig 
prioriteringskamp med det etablerade organisationssystemet på de medverkande verksamheternas fem 
olika arenor. Detta är ett kampscenario, där vi vet att folkhälsoarbete som är proaktivt, vanligtvis 
prioriteras lägre i relation till akut nödvändigt reaktivt agerande, där det finns flera signaler på att 
värnande om egen personal och verksamhet inom respektive ekonomiskt ansvarsutrymme i fem olika 
verksamhetsområden ges högre prioritet – ”även under handledning hämtas personal”.  
 
Organisationer styrs ytterst av människor i sina respektive ansvarspositioner. Människor styrs av sitt 
tänkande, som sker i redan etablerade väl förankrade mönster. För att möta upp till förväntningar på att 
tänka nytt inte bara på personalgruppsnivå, utan även på ledningsgruppsnivå rekommenderar 
utvärderingsgruppen att någon typ av processtöd erbjuds de chefer som ska stödja utvecklingen av ett 
gemensamt förhållningssätt på familjecentralen. Följande enkla bild kan illustrera vad det handlar om. 
Vad ser jag bilden som, dvs vilket är mitt perspektiv? Kan jag se den på olika vis, dvs hur öppen är jag 
för att förändra mitt synsätt? 
 
Figur 6 Exempel på figur- bakgrundsbild 
 
 

 
 
Ett fortsatt socialt investeringstänkande måste gälla genom hela organiseringen av FC som tjänst, för 
att på sikt förstärka den ursprungliga politiska visionen och beslutsviljan i syfte att utveckla ett hållbart 
nära tänkande, som på sikt kan medföra en organisatorisk förändring också på nivå 2 och 3 i 
nedanstående modell. 
 
Ingvar Nilsson har beskrivit ”Framgång i samverkan” (12), där han anför en tidsperiod på 4-6 år när 
han utvärderar samverkan. Han beskriver tre nivåer av framgång i samverkan, där första graden 
handlar om uppnått resultat och/eller utvecklat metod. Andra graden handlar om genomslag i 
linjeorganisationen och tredje graden om systemeffekter & förändra organisationerna. Se figur 7 nedan 
– läses nerifrån: 
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Figur 7 Tre nivåer av framgång i samverkan20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 linjeorganisationen, det har blivit spridningseffekter som 
börjat genomsyra linjeorganisationerna vilket ligger i en tidshorisont på 2-5 år. Detta framgångsgrad 
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. Här handlar det 
om en mer genomgripande strukturförändring, som ska sättas in i ett större omvandlingsarbete.  
 
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. 
 
Utifrån det resultat som framkommit kan projektet sägas ha uppnått första framgångsnivån av 
samverkan, dvs familjecentralen är ett framgångskoncept. Det finns också tendenser till framgång av 
andra graden, genom olika försök, framförallt från personalgruppens sida, för att etablera en extern 
samverkan både i moderorganisationerna, med ideella organisationer i området och med 
studieförbund. Däremot kan beskrivningen av familjecentralens organisatoriska spänningsfält, 
illustrera en av svårigheterna för att etablera en framgång av andra graden. Här behövs en fördjupad 
satsning för att den sociala investeringen ska ses som hållbar i ett långsiktigt perspektiv.  
 
Inom ramen för inriktningsmålet, står det att de ingående verksamheterna ska – med utgångspunkt från 
den gemensamma värdegrunden – samarbeta utifrån ett gemensamt förhållningssätt, samt använda 
befintliga resurser effektivt. För att Ockelbo familjecentral som tjänst ska nå tredje graden, dvs 
systemeffekter & förändra organisationerna, krävs en fördjupad social investeringssatsning genom 
hela organisationsfältet. Utifrån det vi sett i utvärderingen finns de förutsättningarna. På den politiska 

                                                           
20 Ingvar Nilsson/OFUS 2000-11-15 
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Uppnått resultat och/eller utvecklat metod 
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nivån uttrycktes värdet av ”ögon” utifrån. På förvaltningschefsnivå - eller motsvarande framfördes att 
man kanske ska börja tänka i en fortsatt samverkan 6-12 år och att tjänsten borde avgöras av behovet 
utifrån det antal barn som föds. Det framkom också att familjecentralen idag inte hamnar i gruppen 
frågor med hög dignitet, man ser vikten av att skapa en gemensam bild av familjecentralen och dess 
utveckling och det nämndes att den projektledare man hade initialt saknades. I ledningsgruppen vet 
man om de spänningar som finns i personalgruppen, som hänfördes till både en otydlig 
samordnarfunktion, varierande förväntningar på ledningsgruppen och på varandra i personalgruppen. 
Ledningsgruppen saknar idag strategiskt koordinatorsstöd, för att hitta kreativa lösningar i det ovan 
beskrivna kulturella spänningsfältet. Det har inte framkommit under utvärderingen hur 
ledningsgruppen fortlöpande återkopplar det ekonomiska utfallet. Den gemensamma budgeten är 
förlagd till Utbildning och kultur. Det vi ser i den ekonomiska slutredovisningen för Ockelbo 
familjecentral är att de medel som avsatts inte fullt ut nyttjats för verksamheten, vilket kan reflekteras 
över, vilket visar att det finns ekonomiskt utrymme för någon form av koordinatorsstöd. 
 
5.3.3 Frustration är en naturlig del i en förändrande kompetensstruktur 
 
Ny kompetens utvecklas i det kreativa spänningsfältet mellan landstingets MVC- och BVC-
verksamheter, kommunens förskole-och socialtjänstverksamheter, samt svenska kyrkans barn-och 
ungdomsverksamhet. Under perioden genomgår de olika verksamheterna organisatoriska förändringar 
som medför besparingar, men också förändringar i det dagliga personalförsörjningsarbetet kopplat till 
planerad och oplanerad frånvaro. I detta handlar det för personalgruppen om att hitta fram till ett nytt 
sätt att jobba på, samtidigt som de olika team-medlemmarna är där på skilda villkor och tider. Det 
finns ett engagemang och handledningsstöd för utveckling av teamkänsla, vilket man ser som en 
process där det handlar om att lära känna varandra. Det finns ett bra samarbete i gruppen och man har 
nära till varandra. Den tid man träffas är på veckomötena och däremellan kan det finnas problem med 
att träffas eftersom flera är uppbokade i sin specifika verksamhet.  
 
Under hela perioden har personalgruppen beskrivit stress och otillräcklighet i sin strävan mot de 
gemensamma inriktningsmålen, varvat med mer positiva beskrivningar. Vartefter familjecentralen blir 
känd och dess tjänster efterfrågas ökar arbetsbelastningen i personalgruppen på teamet utan att det 
föreligger en mer grundläggande diskussion kring utökning av personella resurser i relation till den 
värdegrund som ska styra arbetet. MVC har minskat sina resurser, BVC har under hela perioden 
använt en del av sina resurser för annan verksamhet vid oplanerad frånvaro. Socialtjänsten har haft 
personalrörlighet under hela perioden, men däremot utökat tiden 2008. Öppna förskolan har varit 
konstant, men där har längre tjänstledigheter funnits och samordnarfunktionen har bedömts både 
otydlig och otillräcklig. Svenska kyrkans resurser har periodvis utökats något, men i nuläge saknas 
diakon och det finns oklarheter inför framtiden. Att utveckla en verksamhet in i ett nytt förhållnings –
och arbetssätt av samverkanskaraktär i ett förändringsnav mellan fem olika organisationer av 
traditionell reaktiv karaktär i en värld av ständiga omorganisationer och förändrade ekonomiska 
incitament, utan att det finns en samlande koordinator i någon form som ser till familjecentralens 
uppdrag som helhet, bedömer vi som en på sikt omöjlig uppgift. Detta uttrycktes av en politiker som 
”Hur tillförsäkrar man sig en utveckling framöver, att det inte stagnerar utan där vi är observanta på 
dom vi är till för?”  
 
I uppdraget ligger att utveckla ett nytt förhållningssätt där de olika kompetenserna från MVC, BVC, 
socialtjänsten, svenska kyrkan och öppna förskolan med sin traditionella specifika tysta kunskap ska 
orientera sig mot en gemensam samverkansnivå och tillsammans utveckla en ny tyst 
samverkanskunskap. När de olika specifika kompetenserna verkar var och en för sig missar man den 
dynamiska karaktären. Detta ligger också nära det Vedung (10) beskriver att syftet med nätverk är att 
skapa synergieffekter eller mervärde. 
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5.3.4 Det krävs mod för att tro på familjecentralen på riktigt! 
 
Kanske att det ytterst handlar om mod att i handling utmana etablerade tankemönster – framförallt sin 
egna. Utifrån den diskussion som förts ovan i relation till resultatet ställer vi oss frågan - Vad har 
lyckats och vad har misslyckats och varför? 
 
Det som har lyckats är att en god samverkansprocess börjat komma igång i personalgruppen med ett 
framgångsrikt utfall i besökargruppen. Det som har misslyckats är en god samverkansspiral genom 
samtliga organisatoriska nivåer, vilket gör att det upplevs mer som ett projekt och därmed något som 
inte ses som lika viktigt som den ordinarie verksamheten. Utifrån att se samverkansavtalet som en 
koalitionsbildning beskrivet ovan, har familjecentralen enligt Hjortsjö inte kommit så långt att man 
”kräver ett erkännande av ett framtida gemensamt beslutsfattande”. Vad krävs konkret idag för att 
Ockelbo familjecentral, som var först ut på plan med start av familjecentral i Västra Gästrikland kan 
börja verka i den riktningen? Hur kan vi fortsätta reflektera över familjecentralens tjänstesystem som 
det ser ut idag? Ett underlag för det kan vara det som framställs i figur 8: 
 
Figur 8 Familjecentralens organisering idag/imorgon? 

                         Styrande nivå - politiker och tjänstemän barn och ungdom   
                                                  Nämndordföranden 
Divisionschef  
Division primärvård Gävleborg 
 
 

Förvaltningschef 
socialtjänst 
Ockelbo kommun 

Förvaltningschef 
Utbildning – och 
kultur Ockelbo 
kommun 

Kyrkoherde 
Svenska kyrkan 
Ockelbo församling 

I ett mellanled finns 
verksamhetschefer för Barn Ungdom 
och för Västra Gästrikland 

Är det på denna nivå en koordinator ska verka på en given procent, dvs 
att det krävs ledaregenskaper motsvarande verksamhetschefskunskap. I 
denna typ av lösning kan också koordinatorn vara sammankallande i 
ledningsgruppen, vilket gäller för Bollnäs familjecentrum. 

                                                   
 
 

        Ledningsgrupp  - fem olika verksamheter, där en person idag är ordförande 
Vårdenhetschef 
Mödrahälsovård 

Vårdenhetschef 
Hälsocentral 

Enhetschef 
socialtjänst 

Förskolechef Kyrkoherde 

 
 

         Personalgrupp - fem olika verksamheter, där en person är samordnare 
Barnmorska, 
undersköterska 

BVC-sköterska  Familje 
behandlare  

Förskollärare, 
samordnare 
 

Barnledare, 
diakon 
 

 
I revisionsrapport landstinget Gävleborg, över Närvårdens utveckling (14), framgår att familje-
centralen finns med som en verksamhet med samverkan, som tecknats i avtal/överenskommelser i 
Närvården Västra Gästrikland. I reflektionen har granskningen visat att det är av stor vikt att 
närvårdsarbetet organiseras och utvecklas utifrån lokala förutsättningar:  
 
Av stor vikt för framgång tycks även frågan om tydliga uppdrag och mandat vara. Det finns också anledning att 
tydliggöra uppdraget vad gäller närvårdens utveckling såväl på politisk som tjänstemannanivå/…./ Tydliga 
avtal/överenskommelser utgör en god grund för fortsatta diskussioner om samverkan och bidrar till stabilitet i 
verksamheter som påverkas av en föränderlig omvärld 
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Utvärderingsgruppen rekommenderar att man i det nya samverkansavtal som ska skrivas skapar 
förutsättningar för stabilitet i den fortsatta utvecklingen av Ockelbo familjecentral, genom att seriöst 
fundera över tillsättandet av en samlande koordinator i någon form som en social investering utifrån 
ett synsätt på FC som tjänst, för att familjecentralen ska fortsätta vara ett framgångskoncept: 
 
1. Tydligare uppdrag och mandat för samordnare och ledningsgrupp i den fortsatta utvecklingen av 
familjecentralen  
 
2. Ett fortsatt externt handledningsstöd i personalgruppen och ett nyinrättat koordinatorsstöd, med 
uppdrag att få igång samordningen mellan de organisatoriska nivåerna i FC som tjänst. Ett tänkt 
koordinatorsstöd på en given procent, kan initialt finansieras och delas solidariskt av avtalsparterna, 
och på sikt ta formen av en koordinatorstjänst för familjecentraler inom Närvård Västra Gästrikland. 
 
3. Familjecentralen sätts på den politiska agendan i styrgruppen Närvård Västra Gästrikland och 
Ockelbo kommuns politiska - och tjänstemannarepresentation skapar verkningsfulla former för lokal 
återkoppling, i en god fortsatt utveckling av FC som tjänst. 
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