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1 Inledning 

Denna rapport beskriver bakgrunden, syftet, upplägget och resultaten från den intervjuundersökning 

som gjordes inom ramen för FamWell-projektet i slutet av 2016 och början av 2017. Det fyraåriga 

forskningsprojektet Finländska barnfamiljers välbefinnande i den ekonomiska krisens skugga 

(FamWell) är kopplat till enheten för socialpolitik vid Åbo Akademi i Vasa och inleddes den 1 maj 

2016. Det är finansierat av Högskolestiftelsen i Österbotten och Svensk-Österbottniska Samfundet. 

Projektets syfte är att forska i finländska och österbottniska barnfamiljers välbefinnande i krisens och 

nedskärningarnas Finland. Målsättningen är att synliggöra hur den ekonomiska krisen och 

nedskärningar i familjepolitiken har påverkat familjers, barns, ungdomars och föräldrars sociala, 

ekonomiska och psykiska välbefinnande. Dessutom är projektets vidare mål att stärka 

forskarutbildningen inom detta forskningsområde vid Åbo Akademi och samtidigt leda till en högre 

grad av samhällelig, vetenskaplig och politisk medvetenhet om hur förändringar inom 

familjepolitiken samt ekonomiska förändringar under de senaste åren har påverkat barnfamiljers 

välbefinnande.  

 
Finland anses vara en del av den nordiska välfärdsmodellen, dock har det skett både ekonomiska och 

strukturella förändringar inom familjepolitiken under de senaste åren vilket har påverkat 

barnfamiljernas välbefinnande. Tidigare forskning visar att barnfamiljers illamående har ökat 

samtidigt som till exempel arbetslösheten och inkomstskillnaderna har ökat (t.ex. Karvonen & 

Lammi-Taskula [eds.], 2014; Ahrendt et al. 2015; Törrönen, 2014; Leinonen, 2004). Jämfört med 

tidigare forskning kring barnfamiljers välbefinnande, framför denna studie barnfamiljernas 

subjektiva erfarenheter och synpunkter på deras vardag och ork genom kvalitativa intervjuer. 

Projektets syfte är också att lyfta fram Österbotten som ett jämlikt område i Finland, eftersom det ofta 

har lämnats något utanför tidigare forskning, dels p.g.a. att landskapet är präglat med högt välmående 

och t.ex. hög grad av socialt kapital (t.ex. Reini & Nyqvist, 2017; Turunen, 2014; Hyyppä & Mäki, 

2003). Ändå finns det familjer som inte har det så bra ställt, som är drabbade av fattigdom och 



arbetslöshet, och har oro för framtiden och till exempel barnens välmående (t.ex. Turunen, 2013; 

Kivimäki et al. 2014). I enlighet med detta är det viktigt att utföra forskning med ovan nämnda syfte. 

Som det har påpekats i Österbottens Förbunds strategi under åren 2014–2017 utgör den ökade 

arbetslösheten, det stigande psykiska illamåendet och det allt bräckligare föräldraskapet ett hot både 

mot välbefinnandet och mot hela regionens konkurrenskraft. 

 
Syftet med intervjuundersökningen, som alltså är en del av FamWell-projektet och genomfördes 

vintern 2016–2017, var att lyfta fram barnfamiljernas subjektiva erfarenheter om deras välbefinnande 

samt de sociala risker och överlevnadsstrategier de har. Vi ville få fram hur de själva upplever 

vardagen under den ekonomiska krisen och familjepolitiska förändringar. Hur upplever de att deras 

situationer påverkar på barnens välmående och hur orkar de själva under all eventuell press som 

vardagen innebär? Ur detta material skrivs tre vetenskapliga artiklar som ska publiceras i nationella 

och internationella tidskrifter.  

 
I denna rapport beskriver vi kort en översikt av resultat av denna intervjuundersökning. Vi beskriver 

kort forskningens metod och material och sedan lyfter vi fram resultat på basen av frågeformuläret 

som vi använde vid intervjuarna. I slutet gör vi en sammanfattande diskussion om resultatet och dess 

samhälleliga betydelse. 

 
2 Material och metod 

Intervjumaterialet samlades in under hösten 2016 och vintern 2017. Som intervjumetod använde vi 

en kvalitativ, halvstrukturerad intervju, vilket betyder att frågorna följde en tematisk ordning, men 

själva diskussionen kunde fritt löpa vidare med stöd av dessa frågor. Frågeformuläret testades genom 

en pilotintervju innan de egentliga intervjuerna. Vi intervjuade 22 barnfamiljer inom ”gamla Vasa 

län”, dvs. Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra-Österbotten. Vi fick tag i familjerna som 

deltog i denna forskning via landskapstidningar, radio och social media samt genom vissa familjer 

som gav oss kontaktuppgifter på andra som var intresserade av att delta. Intervjuerna genomfördes 



antingen vid Åbo Akademi i Vasa, hemma hos familjerna eller på något annat lämpligt ställe, som 

t.ex. biblioteket. Intervjuerna tog mellan en halv timme till två timmar, de bandades med tillstånd, 

transkriberades och analyserades sedan med kvalitativ innehållsanalys med hjälp av N’Vivo (version 

10.2.2), ett dataprogram för kvalitativ analys. Genom kvalitativ innehållsanalys kunde vi hitta olika 

teman som familjerna lyfte fram om hur de subjektivt upplevde deras välbefinnande och vardag, vilka 

utmaningar och hurudana överlevnadsstrategier de hade. Familjerna som deltog i undersökningen var 

mycket olika: ensamstående mammor och pappor, kärnfamiljer, familjer med arbetslöshet eller 

sjukdom av något slag, familjer med småbarn och storfamiljer. Nio av familjerna var svenskspråkiga 

och 13 var finskspråkiga.  

 
3 Resultat 

I detta kapitel går vi igenom forskningens resultat i enlighet med strukturen av frågeformuläret (bilaga 

1) som användes vid intervjuerna. Intervjufrågorna var formulerade på basen av tidigare forskning, 

som t.ex. THL:s Lapsiperhekysely (Karvonen & Lammi-Taskula [eds.], 2014) och Eurofound-

projektet (Ahrendt et al. 2015). Syftet med dessa frågor var att få en bred bild av familjernas 

situationer och subjektiva erfarenheter av deras välbefinnande. Frågorna bestod av bakgrundsfrågor, 

frågor om ekonomi och familjepolitik, välbefinnande och resurser samt tankar om livet och framtiden. 

 
I övrigt visar resultaten att barnfamiljerna klarar sig tämligen bra så länge förändringarna, mest 

ekonomiska, är planerade och väntade, som t.ex. föräldra- eller vårdledighet, som man kan täcka med 

statens stöd och/eller egna besparingar. Men ifall någonting oväntat händer, om man blir sjuk, 

arbetslös eller ensamstående, räcker inte statens stöd och bidrag numera till och då måste familjerna 

använda sig av sina egna överlevnadsstrategier och till exempel sina sociala nätverk, om de finns 

tillgängliga. 

 

 



3.1. Bakgrundsfrågor 

Skalan av intervjuade föräldrarnas ålder var bred, de var allt mellan 26–52 år, mammor eller pappor 

och i två fall deltog båda föräldrarna i intervjun. 16 av 22 familjer bodde i eget hus eller i egen 

lägenhet och sex familjer bodde på hyra. Familjernas storlek var också mycket varierande från tre 

personer till över tio personers hushåll, antal barn varierade från ett till 15 och barn under skolåldern 

fanns i 15 familjer. Dessa barn var antingen hemma på dagtid, huvudsakligen med mamma men också 

med pappa i två familjer, eller på dagvård i enlighet med föräldrarnas situation i arbetsmarknaden. 

Det fanns fem stycken ensamstående föräldrar, varav en ensamstående pappa. Det fanns arbetslöshet 

inom åtta familjer i detta material och två av föräldrarna hade sjukpension. Fyra av de intervjuade 

föräldrarna arbetade antingen på deltid eller med kortvarigt arbete. Stöd som dessa familjer använde 

sig av var för det mesta hemvårdsstöd, arbetslöshetsersättning, bostadsbidrag, utkomstöd, 

underhållsbidrag och närståendepenning samt pension, alla familjer fick barnbidrag.  

 
I följande tabeller syns intervjuundersökningens könsfördelning, språklig fördelning och boendeort i 

en tabellarisk form (N=22). 

 

Tabell 1. Fördelning mellan kön 
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Tabell 2. Språklig fördelning 

 

 

Tabell 3. Boendeort 

 
3.2. Ekonomi och familjepolitik 

Frågan om den service och de bidrag som idag ges till barnfamiljer i Finland väckte mycket 

diskussion. Huvudsakligen upplevde familjerna att servicen var ganska byråkratisk, många hade 

behov av hemservice men i de flesta kommunerna krävdes det att man är klient inom barnskyddet. 
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Detta i sin tur upplevde vissa familjer som stämplande. Enligt intervjuerna var det inte lätt och krävde 

mod och ödmjukhet för att besöka socialbyrån eller ansöka om olika behovsprövade bidrag. 

Å sen att ta andra stege att fara till socialbyrån å säga att ’hej såhär e situationen, att va kan ja 
få hjälp me?’/.../ å sen att /.../ de e ganska förödmjukande ti fara dit å säga att man behöver 
hjälp. Men ja har ju mina två barn att ja e ju skyldi dom de (Nr.21) 

 

se tuntu niin vaikealta se, kaikella tapaa, minulle ainakin oli vaikeeta se, että ollaan kerjuulla 
(Nr.13) 

 

Nästan alla familjer nämnde ändringen av den subjektiva dagvårdsrätten som en negativ sak, de 

upplevde att systemet försvårade deras vardag då de inte kunde själv bestämma om eget behov av 

dagvård.  

Et ku meillon vielä se tilanne, et me asutaan maalla, niin lapsen lähimmät samanikäiset kaverit 
asuu neljän ja viiden kilometrin päässä ja ovat niinkun perheistä, joissa harrastetaan iltaisin ja 
niin päin pois /…/ niin ei oo semmosia aikoja, et pääsis niinku lapset leikkimään. Niin tavallaan 
se, että niinku meidän [lapset] pudotettiin sieltä päivähoidosta, että te jäätte nyt äidin kans 
kotiin. Niin [lapsi] oli niinku näin silleen, että äiti, miksen mä saa mennä leikkimään niitten 
muitten kans. (Nr.2) 

 
Rådgivningsbyrån fick högt betyg av nästan alla familjer, tröskeln att söka om hjälp där var låg, 

eftersom alla med barn besöker rådgivningen i något skede av livet och således hade den inte ett 

stämplande rykte. Dessutom tog rådgivningen enligt intervjuerna ganska snabbt och effektivt tag i 

problemen om föräldrarna hade vågat berätta om dem.  

vaikka niinku neuvolassa, jos on niinku sanonu, väsymystä valitellu, niin kyllä ne aika äkkiä on 
tarjonnu aikaa neuvolapsykologille ja niinku se, että kyllä mun mielestä niinku perus- toi 
neuvolatoiminta kyllä ainaki meidän alueella toimii tosi hyvin, ja kyllä ollu niinku todella 
tyytyväinen neuvolan semmosen sanotaanko varhaisen puuttumisen palveluihin. Että se kynnys 
on aika matala siellä niinku, ja justiin on tarjottu aika äkkiä niinku kodinhoitaja-apua ja muuta 
(Nr.12) 

 

En utmaning som familjerna mötte var långa avstånd till vård och all service om man bodde ute på 

landsbygden.  

man märker att det blir som mera och mera centraliserat om man som just att man marknadsför 
att i byarna finns allting att flytt hit, men i själva verke så finns det ju ingenting kvar där nåmera 
(Nr.18) 
 



Et se on niinku kiristetään siitä, et kun palvelut on kaukana, niin sit niinku tehdään viä entistä 
hankalampaa. Että rankaistaan siitä, että palvelut on kaukana (Nr.7) 

 

Den tvåspråkiga omgivningen kunde också ställvis sätta extra press på familjerna, ifall de inte fick 

service på eget modersmål. 

Rådgivningen, då jag fick första [barnet] så sa dom att dom kan inga svenska där, men dom kan 
alltid försöka, för dom måste göra det enligt lagen. Men dom inte ens kunde ta mitt 
telefonsamtal på svenska så sa ganska mycket, jag kunna int beställa tid dit på svenska (Nr.17) 

 

Ekonomiska bidrag och stöd ansågs viktiga, men här kunde man höra två olika inriktningar: de 

familjer som inte hade ekonomiska svårigheter upplevde att stöden fungerar bra och är generösa, de 

kunde till exempel lägga barnbidraget på sparkontot eller annars spara för sämre tider. De som 

däremot hade drabbats av något oväntat, som till exempel sjukdom eller arbetslöshet, upplevde att 

stöden inte räcker till och de var tvungna att hitta på andra ekonomiska lösningar. Dessa ekonomiska 

regleringar var till exempel att sälja egendom, prioritera nödvändiga anskaffningar, låna pengar av 

barnens sommarjobblöner eller släktingar, komma överens med banken om amorteringar eller i värsta 

fall snabblån. 

Nå hittills har det gått på så sätt att man har haft.. då jag till exempel sålde en dyrare bil än vad 
jag har i dagensläge, så lämna det en mellanskillnad med pengar som vi har kunna använda i 
den här dagliga, betala räkningar och sånt, men att sen då de pengarna är slut så vet jag inte vad 
vi ska hitta på (Nr.18) 

 

Alla familjer upplevde dock att nivån av stöden hade gått ner samtidigt då kostnaderna hade stigit. 

En plötslig utgift, som till exempel en trasig tvättmaskin kunde också tvinga familjerna att hitta någon 

ekonomisk lösning utanför familjen, banklån eller lån av mor- eller farföräldrar.  

 
På frågan om det hade skett förändringar i familjernas ekonomiska situation under de senaste fem 

åren nämnde nästan alla familjer någonting. De familjer som inte hade stött på förändringar hade 

egentligen de jobbigaste historierna, eftersom de var också dessa familjer som hade varit fattiga redan 

en längre tid. De såg inte heller mycket ljus i tunneln och oroade sig för ärftlig fattigdom. 



När man pratar om att fattigdom går i arv å ja sir att ja kommer int att under tiden di e som barn, 
tonåringar, tills di blir själv vuxna, så kommer ja int ti ha nå möjlighet att nå mera än ... för att 
även om ja sku få jobb så sku ja börja betala bort mina skulder... så ja ser int att di sku komma 
bort från sin fattigdom före di blir 18 – int ens då. (Nr.21) 

 
All press, både ekonomiska och psykiska, den hektiska vardagen, tids- och sömnbristen belastade 

föräldrarna och påverkade deras sinnesstämning, ork och tålamod.  

Och det där jag känner ju oftast liksom att nerverna kanske inte håller på det sättet som det 
borde och förstås att barnen kanske inte får den tid som dom sku behöva liksom enskilt och till 
exempel om man har sovit en sämre natt, vilket också händer ganska ofta så på det sättet kan 
jag tycka att det är ganska såde jobbigt ibland. Eller man väljer helt enkelt bort till exempel att 
umgås med vänner att få städat. Eller då orkar inte liksom laga den där maten för att bjuda hem 
nån. Och då kan man känna att det är inte så roligt så att säga om man upplever att det går så 
tait. Så det där är liksom såde väldigt psykiskt så är det ibland ganska belastande. /…/ Vi är ju 
ändå så att vi klarar oss men att man ibland tänker i alla fall att hur mycket engagemang man 
kan ta på sig. (Nr.19) 
 

 
3.3. Välbefinnande och resurser 

Vid frågan om familjernas ork kom det fram mycket om inre styrkor som familjerna har. Oavsett 

ekonomiska svårigheter, sjukdomar och osäker framtid kunde familjerna tänka positivt och ändå ha 

tro på livet, att till sist kommer allting att gå bra. Angelägenheter som skapade oro gällde mest barnen 

och deras välbefinnande, men också hälsan och den ekonomiska situationen. Stöd som familjerna 

upplevde att de fick av myndigheterna var ringa. Nästan varje intervjuad familj, speciellt de som hade 

drabbats av någon sjukdom, berättade att de måste ständigt bråka för sina rättigheter, till och med för 

stöden som de har en lagenlig rättighet till var de tvungen att kämpa för. Dessutom upplevde de 

stödsystemet så stelt och byråkratiskt att de inte ens alltid orkade fortsätta ansökningsprocessen.  

Alltså man ska kämpa.. eller man ska tänka hela tiden på det. Att kan man göra si eller kan man 
göra så, vad kostar det och. /…/ Så det var nog, det var väldigt tungt. Och nog är det tungt ännu 
nog, eftersom man alltid ska kämpa för sina rättigheter. (Nr.20) 
 
On tosi vaikea ollu niinku tämän /…/ sairauden vuoksi, suostua ensinnäki hakemaan mitään 
etuutta, sitte kun vihdoin viimein oot hakenu, niin sitte tulee, ettet sinä saakaan sitä. Sitte saat 
niinku vähän anella sitä, voisiko sitä saada ja eikö se vähä niinku kuulus mulle. Ei kuulu. Ja 
sitte sä joudut vaatia, nyrkki pöytään, tämä kuuluu mulle. Ja siihen mennessä sä oot selvittäny 
ja vaikka ja mitä. (Nr.13) 
 
Se on ihan niinku järjetöntä välillä tuo, että tämmösistä niinku päivänselvistä asioista pitää 
tapella ja just sitten, että kyllä niinku monesti ihmetelty kaverin kans, että missä on se 
ennaltaehkäsevä juttu, että jos niinku näitäkään ei tarvis taistella ja tavallaan ne niinkun tulis 
mitä kuuluu, ilman että tarvii tosiaan hirveesti käyttää energiaa, niin se kyllä helpottais aika 
paljon. (Nr.8) 



 
yritin hakea toimeentulotukea tai asumistukea, mutta en osannut täyttää lomakkeita ja laittaa 
kaikkia liitteitä, joten tuki hylättiin –omasta kunnasta en saanut apua täyttämiseen, vaan pitäisi 
lähteä kuntayhtymän keskuspaikkaan, mikä on minulle vaikeaa (Nr.14) 

 
Den allra viktigaste stödformen eller överlevnadsstrategin för familjerna var det sociala nätverket, 

varav mest mor- och farföräldrar. De fungerade som barnvakt, köpte förnödenhet och lånade pengar, 

dessutom skapade de en trygg känsla hos föräldrarna bara genom att finnas till. Dock hade inte varje 

familj något socialt nätverk till hands, dels p.g.a. att de bodde långt ifrån släktingar och dels p.g.a. att 

mor- eller farföräldrar hade dött. Andra sociala nätverk, som t.ex. grannar eller vänner använde man 

inte så ofta i samma syfte som släktingar. Vännernas betydelse hade en större roll om föräldrarna 

ville ha något annat att tänka på än vardagen och familjelivet. Kamratgrupper och andra föräldrar i 

samma situation, speciellt då det gällde specialbarn, hade också en viktig roll. 

Paras on varmaan niinku tämmönen toisen erityislapsiperheen äiti. Että me puhutaan samaa 
kieltä. Ja hänen kanssaan pystyy sitten ihan niinkun kaikesta semmosesta mieltäpainavasta ja 
semmosesta askarruttavasta asiasta niinku puhumaan. Et synkimmätki ajatukset voi niinku 
toisen kanssa jakaa ja kertoa toinen ymmärtää sen, että miksi susta tuntuu tolta (Nr.8) 

 
Av alla de intervjuade familjerna nämnde 10 st att de har ett starkt socialt nätverk, tre av dessa familjer 

var finskspråkiga, sju var svenskspråkiga. Sju familjer i sin tur berättade att de inte har något socialt 

nätverk alls att anlita, sex familjer av dessa var finskspråkiga och en svenskspråkig. Resten av 

familjerna berättade att de har någon att anlita i nödfall men inget nätverk att utnyttja annars, av dessa 

familjer var fyra finskspråkiga och en svenskspråkig. Eftersom antalet familjer i denna forskning var 

tämligen litet, 22 familjer, kan man inte göra tolkningar i större grad, dock kan man se i materialet 

att svenskspråkiga familjer eventuellt har starkare socialt nätverk att anlita.  

Och så vet jag inte i vilken mån det påverkar min känsla av trygghet i den här ganska otrygga 
situationen att vi är findlanssvenskar. Och jag vet att det finns ett sånt där godbroder nätverk, 
som liksom jag har kontakter och har räknat med att liksom att behöver jag ett jobb eller behöver 
[barnet] ett sommarjobb eller nånting så vet jag att vart jag ska skicka [barnet] och räknar med 
att de sku ta sig an mig för att de känner mina föräldrar eller nånting. (Nr.16) 
 
 
 
 
 
 

 



I följande tabell syns hurudana sociala nätverk familjerna hade (N=22). 

Tabell 4. Socialt nätverk 

 
Tredje sektorn hade också en betydande roll, speciellt hos de familjer som inte hade något socialt 

nätverk tillgängligt. Tredje sektorn gav mathjälp, arrangerade julklappar till barn, donerade kläder 

och hushållsmaskiner samt ordnade möjlighet åt föräldrar, oftast mammor, att träffas med varandra 

och bygga ett nätverk omkring sig.  

Sittenhän mä sain sillon vuosi sitten, kun mä olin eronnu  /…/ niin se ensimmäinen joulu, niin 
mä sain [yhdistys] sillon niinkun, mä olin käyny leipäjonossa /…/. Niin ne jostain syystä sitte 
päätti antaa mulle niinkun heidän vuoden, /…/ joulumuistamisen, että valitaan aina joka vuosi 
yksi perhe /…/ me saatiin sillon eka jouluna sieltä ihan mahoton satsi, niinku lahjoja /…/ 
(Nr.15) 

 

Bland familjerna var det mest barnens välmående som väckte oro, speciellt hos de föräldrar som hade 

det ekonomiskt jobbigt. De berättade om situationer där barnen inte kunde ha likadana föremål som 

andra barn, mobiltelefonen var en av dom mest betydande. Andra skiljande tecken var fritidsintressen 

som barnen i familjerna med ekonomiska svårigheter inte kunde delta i, för att inte tala om 

semesterresor, några utlandsresor kunde man inte ens drömma om. Föräldrarna berättade att redan i 

lågstadieåldern började barnen jämföra sig med andra, till exempel om de inte hade likadana 

0	  %
10	  %
20	  %
30	  %
40	  %
50	  %
60	  %
70	  %
80	  %
90	  %
100	  %

Socialt	  nätverk

socialt	  nätverk

Starkt	  nätverk Nätverk	  vid	  "akutfall" Inget	  nätverk



märkeskläder som kompisarna hade. Få av familjerna berättade dock om att barnen skulle ha blivit 

mobbade p.g.a. sådant, men det var barnen själva som märkte att de var annorlunda på något sätt.  

Että nyt huomaa, että [lapsi], kun hän meni kouluun, niin on alkanu kiinnittää huomiota siihen 
pukeutumiseen. Että sanoo esimerkiksi, että jotkut tietynväriset kengät ei sovi tai joku pipo on 
vääränlainen /…/ ja pyörästä on nyt käyty keskustelua, että pitäis uus pyörä ostaa, että nyt sen 
huomaa, kun hän meni kouluun, että nyt alkaa semmonen vertailu /…/ että se on kurjaa se, että 
just jos on vähävaraisempi perhe, jolla ei oo varaa niinkun just niitä viimisiä muotituotteita 
ostaa niin se on kyllä ikävää, et jos sitte aletaan kiusata tai lapset vertailee, samoin jotkut 
harrastuksetkin (Nr.1) 
 

Föräldrarna själva hade inte så många fritidsintressen, mest p.g.a. tidsbrist men också av ekonomiska 

skäl, och de ville hellre använda eventuella disponibla resurser till barnens godo.  

Att det ser jag nog hos kvinnor nära mig och hos mig själv också att när det blir tuffa tider så 
sparar man i första hand på sig själv (Nr.16) 
 
Niin siinä on sitten niin, että minä tingin omista ostoksista. Että minä en halua, että se on köyhän 
näkönen koulussa. Se on minulle tärkeää (Nr.14) 

 
De familjer som led av någon kronisk sjukdom upplevde vardagen genomsnittligt jobbigare, speciellt 

eftersom de måste bråka om sina rättigheter, som vi redan nämnde tidigare. Hälsan  orsakade också 

oro för framtiden och orken. I 10 familjer hade någon av familjemedlemmarna en långtidssjukdom 

eller så hade något av barnen särskilda behov. Ekonomiskt jobbiga situationer påverkade också 

sinnesstämningen hos föräldrar, men enligt intervjuerna var inverkan på barnens humör  inte så stor, 

föräldrarna försökte skydda barnen så långt som möjligt från ekonomiska bekymmer.  

/…/ ne ei hoksaa, että niiltä puuttuu jotain. Ja me ei olla sitä koskaan terotettu vaan on puhuttu, 
että toisilla on toisenlaista ja meillä on kuitenki sitten ehkä jotakin muuta ehkä mitä ei muilla 
ole. Että sillä tavalla, lapsethan ei ymmärrä olla vailla, kun ei ne tiedä, mitä heiltä puuttuu, niin 
vaikuttavat yllättävän tyytyväisiltä. (Nr.13) 

 
 
3.4. Tankar om livet och framtiden 

Värderingarna som familjerna ansåg viktiga var barnen och familjen, hälsan och harmoni av något 

slag. Oavsett kampen med vardagen betraktade familjerna ändå livet positivt och hade tro på 

framtiden. Dock oroade de sig för barnens skull och funderade på hur länge det månne tar innan de 

hittar arbete eller om den ekonomiska situationen någonsin kommer att svänga mot det bättre. Vissa 



föräldrar upplevde att vardagen i nuläget måste tas en dag i sänder, annars orkar man inte, men  många 

av familjerna ville ändå framföra att de också lever ett lyckligt liv fast vardagen inte var lätt. 

on se vähän pelottava joskus, kun miettii mun omaa tulevaisuutta, miten mä niinku toimin 
yrittäjänä, et mihin tää niinku vie mut ja missä me ollaan 10 vuoden päästä ja kyllä niinku 
huolestuttaa joskus, mutta kuitenkin kaikki on ihan hyvin ja kaikki aina järjestyy. Kuitenki, on 
se tavallaan stressi, huoli (Nr.9) 
 
Elämä voisi olla joka tapauksessa paljon huonomminkin (Nr.14) 

 
Vid diskussionen om övriga ärenden frågade vi vad familjerna önskade från staten, hurudan social- 

och familjepolitik de efterlyser. Det kom tydligt fram att ansökningsprocesserna borde vara mycket 

lättare och att de är trötta på att bråka med myndigheterna om deras lagenliga rättigheter. Dessutom 

efterlyste familjerna mera förebyggande service. 

Ja sit tietysti tuo niinku viranomaisten kanssa, että miks siitä tehdään niin ihmeen hankalaa, että 
kyllä mä sen ymmärrän, että budjetit on niinku kaikkialla ja rahat on niinku tiukkaa. Mutta se, 
että jos niinku tällaseski tilantees, jos varhasessa vaiheessa niinku panostettais tähän tukeen ja 
tähän, se kantaa hedelmää sit siä myöhäsemmäs vaihees. Näistä lapsista voi tulla ihan hyviä 
veronmaksajia sitten. Ja nyt kun se tuki tulee tässä vaiheessa, niin ne ei oo sit siellä myöhemmin 
enää. Että ymmärrettäis se, että just sais mahdollisimman paljon ja hyvin sen tuen tässä 
vaiheessa. Ja autettais just siinä, ettei se olis niin jumalaton tappelu ja valitusta (Nr.7) 

 
Kun nyt mietitään Suomen taloutta ja on jatkuvasti uutisia näistä säästölistoista ja muuta, niin 
toivoisin sitä, että tavallaan päättävässä asiassa olevat ihmiset niinkun yrittäis miettiä tätä 
lapsiperheiden hyvinvointia niinkun ihan täällä ruohonjuuritasolta lähtien. Että justiin, että jos 
olis helpompi saada niitä palveluita. Ja tavallaan nytkin mietin, että nyt kun on tämä Sote-
uudistus tulossa, että voisko siihen jotenkin, niinku kytkee nää perheiden hyvinvointipalvelut 
ja sitten semmosen matalan kynnyksen palvelut. Että voisko niitä siinä kohtaa sitten kehittää 
eteenpäin. Että kun se on niin paljon sitten halvempaa se ennaltaehkäisy niinku varhaises 
vaihees kuin sitten tuota kun perheet voi huonosti ja lapset voi huonosti, kun miettii, että kuinka 
paljon esimerkiksi lapsia on sijoitettuna kodin ulkopuolelle ja tuntuu, että mielummin 
maksetaan yksityisille yrityksille siitä, että perustetaan uusia nuorisokoteja kuin sitten taas, että 
panostettaisiin siihen perheiden hyvinvointiin varhaisessa vaiheessa. (Nr.11) 

 
 
4 Diskussion 

Syftet med FamWell-projektets intervjuundersökning var att kartlägga barnfamiljers subjektiva 

erfarenheter på välbefinnande i Finland och speciellt i Österbotten under den ekonomiska krisen och 

familjepolitiska förändringar. Vi intervjuade 22 svensk- och finskspråkiga barnfamiljer inom f.d. 

Vasa län, dvs. i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra-Österbotten. Resultaten visar att den 

ekonomiska krisen, nedskärningar och den osäkra arbetsmarknaden mm. påverkar barnfamiljernas 



välbefinnande och jämlikhet samt skapar oro, speciellt för barnen. Statens insats kan beskrivas som 

tudelad: å ena sidan, med familjepolitiska stöd och bidrag stöder staten ganska generöst de familjer 

som har det rätt så bra ställt, å andra sidan gör byråkratin och ett stelt system det mycket svårt, till 

och med omöjligt att få sådant hjälp och stöd som familjerna i de svåraste situationerna skulle behöva. 

Familjerna som drabbas av oväntade och oplanerade motgångar, till exempel insjuknar eller blir 

arbetslösa kan inte numera anlita statligt stöd utan måste bygga upp egna inre överlevnadsstrategier 

och anlita till exempel egna sociala nätverk. De som inte har ett nätverk tillgängligt löper större risk 

att drabbas av fattigdom och ojämställdhet.  

 
Vad bör då staten göra? Enligt de intervjuade familjerna borde staten satsa mera på förebyggande 

service, sänka byråkratin och göra ansökningsprocesserna enklare så att dessa inte ytterligare belastar 

vardagen, som redan i sig är mycket jobbig p.g.a. ekonomiska, psykiska och hälsomässiga bekymmer.  
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FRÅGEFORMULÄR     BILAGA 1. 

BAKGRUNDSFRÅGOR 

1.   Respondentens/respondenternas ålder 

2.   Boendeform (egen eller hyrd lägenhet, eget eller hyrt egnahemshus, annat) 

3.   Hur många medlemmar finns det i hushållet/civilstånd (antal barn och vuxna) 

4.   Antal barn och deras ålder, var är de på dagtid? (hemma, i dagvård, i skolan) 

5.   Vad är familjens socioekonomiska situation? (Vem om någon arbetar, hurdana 

arbetsförhållanden har man, är någon på familjeledighet, är man föremål för 

arbetskraftspolitiska åtgärder, lyfter man arbetslöshetsunderstöd, m.m.?) 

EKONOMI OCH FAMILJEPOLITIK 

6.   Hur upplever ni den service som idag ges till barnfamiljer i Finland? 

7.   Vilka familjepolitiska understöd eller andra familjerelaterade understöd lyfter ni för 

tillfället eller har lyft under de senaste fem åren? (t.ex. barnbidrag, hemvårdsstöd, 

bostadsbidrag, utkomststöd, mamma-, föräldra- eller faderskapsdagpenning m.m.) 

8.   Hur viktiga skulle ni säga att dessa specifika familjepolitiska understöd är för ekonomin 

i ert hushåll?  

9.   Har ni upplevt förändringar i nivån/realvärdet av stöden under de senaste fem åren?  

10.  Hur stor är den totala (disponibla) inkomsten i ert hushåll efter skatter och andra 

obligatoriska avgifter är beaktade? (månadsinkomst) 

11.  Hurudan upplever ni att er ekonomiska situation är idag? 

12.  Har det skett förändringar i er ekonomiska situation under de senaste fem åren, vilka är i 

så fall dessa förändringar? 

13.  Hur klarar ni vardagen med de nuvarande inkomsterna/stöden? 

14.  Hur löser ni situationer som innebär plötsliga utgifter? (t.ex. bilen eller tvättmaskinen går 

sönder) 

VÄLBEFINNANDE OCH RESURSER 

15.  Hur upplever ni att ni orkar med vardagen? Känner ni t.ex. oro för föräldraskap eller 

framtid? 

16.  Hurdant socialt nätverk har ni? (vänner, släktingar, föreningar m.m.) 

17.  Upplever ni att ni vid behov kan få stöd av dessa nätverk? 

18.  Hur upplever ni den hjälp/stöd ni fått från myndigheter (fpa, kommunens socialbyrå m.m.)? 



19.  Hur upplever ni era barns välbefinnande? Har ni några bekymmer eller oro gällande detta?  

20.  Hurdana är era barns vänskapsförhållande och fritidsverksamhet? Har de möjlighet att 

delta t.ex. i olika hobbyverksamhet? 

21.  Har ni själv några fritidsintressen? 

22.  Hur upplever ni er eller er familjs hälsa? Känner ni ibland oro för er eller familjens hälsa? 

23.  Har ni under den senaste tiden upplevt förändringar i ert humör/er sinnesstämning? 

(utmattning, nedstämdhet, ångest) 

24.  Har er familj drabbat av några allvarliga sjukdomar? 

25.  Har era barn behov av särskilt stöd? 

TANKAR OM LIVET OCH FRAMTIDEN 

26.  Vilka saker upplever ni  som viktiga i livet? 

27.  Hur ser ni på framtiden? (Hoppfullhet, oro) 

ÖVRIGT 

 

 


