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Introduktion 

FamWell-projektet startades år 2016 för att undersöka finländska barnfamiljers välbefinnande i den 

ekonomiska krisens skugga. Den övergripande målsättningen med detta forskningsprojekt, som gick 

under akronymen FamWell1, var dels att bidra med forskning om hur finländska och österbottniska 

barnfamiljers välbefinnande utvecklas i tider av ekonomisk kris och familjepolitiska nedskärningar, 

dels att stärka forskarutbildningen inom detta forskningsområde vid Åbo Akademi i Vasa och 

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. 

 

Projektet har med tacksamhet finansierats med medel från Svensk-Österbottniska Samfundet och 

Högskolestiftelsen i Österbotten (framledes HÖS). 

 

Forskningsprojektet FamWell äger en hög grad av relevans, inte minst genom sin aktualitet. 

Barnfamiljernas välbefinnande har under de senaste åren underminerats av ekonomiska kriser, 

nedskärningar i de familjepolitiska understöden och diverse andra förändringar i samhället. Eftersom 

det inom socialmedicinsk forskning är ett accepterat faktum att åtstramningspolitik i tider av 

ekonomisk recession kan ha ödesdigra konsekvenser för folkhälsa och välbefinnande (Stuckler & 

Basu, 2013), är det viktigt att kartlägga hur kriser och nedskärningar påverkar barnfamiljers 

välbefinnande. Frågan är alltså inte så mycket huruvida sådana välfärdsförluster skett, utan mera hur 

omfattande konsekvenser krisen och åtstramningarna haft för välbefinnandet och vad vi kan göra för 

att lindra dessa.  

                                                 
1 Akronymen kommer från de engelska orden Family och Wellbeing [FAMily +,WELLbeing]. 
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Denna problematik gäller även österbottniska barnfamiljer, även om Österbotten ofta pekats ut som 

en relativt välmående region i Finland, med exempelvis en mindre andel låginkomsthushåll och ett 

högre socialt kapital än på annat håll (t.ex. Turunen, 2013; Hyyppä & Mäki, 2003). Inte desto mindre 

har de socioekonomiska skillnaderna under det senaste decenniet ökat även i Österbotten. Forskare 

lyfter speciellt fram den stigande strukturella arbetslösheten, det ökade psykiska illamåendet hos barn 

och unga samt den ökande stressen och psykiska ohälsan bland föräldrar som allvarliga utmaningar 

mot barns, familjers och föräldrars välbefinnande (t.ex. Turunen, 2013; Kivimäki et al., 2014). Detta 

är också något som Österbottens Förbund lyfte fram i sin välfärdsstrategi för Österbotten under åren 

2014-2017. I strategin påpekades att den ökade arbetslösheten, det stigande psykiska illamåendet och 

det allt bräckligare föräldraskapet inte bara utgör ett hot mot välbefinnandet i sig, utan att det även på 

sikt kan underminera hela regionens konkurrenskraft. Därför var det viktigt att vi i FamWell ägnade 

Österbotten speciell uppmärksamhet, men att vi samtidigt använde en nationell (och internationell) 

framtoning. En ytterligare anledning till att fokusera på barnfamiljer i Österbotten var att dessa haft 

en tendens att falla i skymundan i nationella, eller internationella, undersökningar. Likaså ska vi 

minnas att regionen är tvåspråkig och relativt invandrartät, vilket gör att det kommer in ett 

minoritetsperspektiv i forskningen, något som Åbo Akademi för övrigt lyft fram som ett centralt 

område i sin strategi (se Åbo Akademi, 2015).  

 

Bakgrund och behov 

Enligt tidigare forskning om barnfamiljers välbefinnande (Eurofound, 2014; Vaarama et al., 2014; 

Lammi-Taskula & Karvonen 2014) förefaller merparten av de finländska barnfamiljerna att må 

relativt väl, och till exempel graden av barnfattigdom är fortfarande låg i internationell jämförelse 

(Eurostat, 2015; Unicef, 2013; Fritzell, Bäckman & Ritakallio, 2012). Det finns dock ett ökat antal 

familjer där situationen inte är lika bra. En riskgrupp är exempelvis de familjer där någondera 

föräldern, eller båda, är arbetslösa och som följaktligen lever på väldigt låga inkomster eller på sociala 

understöd. En annan riskgrupp är ensamförsörjarhushåll, liksom familjer med många barn (Lammi-

Taskula & Karvonen, 2014).  

 

De risker som barnfamiljer utsätts för är dock inte bara ökad fattigdom, utan även risker som följer i 

den ekonomiska krisens och fattigdomens spår, såsom mental ohälsa bland barn och unga, ökad 

marginalisering eller skolavbrott. Dessutom vet vi att många av dessa problem tenderar gå i arv; barn 
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som växt upp i fattiga familjer och där föräldrar lyft utkomststöd har exempelvis en högre risk för att 

själva bli fattiga eller beroende av utkomststöd som vuxna (Salmi, 2013). Med utgångspunkt i denna 

insikt, har regeringen under 2000-talets början strävat efter att förebygga barnfattigdom, bl.a. genom 

punktinsatser för att lappa de hål i de familjepolitiska understöden som hade uppstått under 1990-

talets recession (Nygård & Krüger, 2012; Nygård, 2010).  

 

Vilka är då orsakerna till hoten mot barnfamiljers välbefinnande? Något förenklat kan vi här skilja 

mellan tre orsaker: den ekonomiska nedgången, förändringar i familjestrukturer och 

sysselsättningsmönster samt åtstramningar i familjepolitiken. För det första har det senaste årtiondets 

ekonomiska kris lett till att arbetslösheten ökat bland föräldrar, och detta har gjort att många familjer 

fått utkomstproblem samt att andelen barn som lever i relativ fattigdom har stigit. Eftersom fattigdom 

har en tendens att gå i arv, är barn som växer upp i fattigdom mer utsatta för social utslagning senare 

i livet. De löper även en högre risk för att uppleva skolavbrott, mentala hälsoproblem, kriminalitet och 

utkomstproblem som vuxna (Salmi, 2013). Det är dock inte bara den lägre utkomsten i samband med 

ekonomiska kriser och arbetslöshet som är problematisk, utan även den mentala stress och det 

illamående som detta för med sig, och som i värsta fall kan leda till sjukdom eller självmord (jfr 

Stuckler & Basu, 2014). Även i en så pass välmående region som Österbotten har krisen lämnat spår 

efter sig. I den forskning som gjordes inom det s.k. Eurofound-projektet (Blum et al., 2015; 

Eurofound, 2014) framkom exempelvis att de barnfamiljer där någon av föräldrarna hade mist jobbet 

var utsatta för mer mental stress och social stigmatisering än där föräldrarna hade jobb.  

 

För det andra har det allmänna sysselsättningsmönstret ändrats på grund av att vi har fått fler 

ensamförälderhushåll, men även genom att arbetsmarknaden blivit mer fragmenterad med allt flera 

snuttjobb. Det finns ett starkt samband mellan föräldrarnas arbetsmarknadsplacering och 

barnfamiljers välbefinnande. För de som är arbetslösa är risken för depression och psykisk ohälsa 

betydligt högre än för de som har arbete, samtidigt som fastän man har ett arbete så har graden av 

stress och risken för psykisk ohälsa ökat. Forskningen visar exempelvis att en stor andel föräldrar som 

deltar aktivt i arbetslivet upplever vardagen som stressig, eftersom många tvingas arbeta övertid och 

arbetsuppgifterna blivit allt mer krävande. Detta, samt ovissheten på arbetsmarknaden, medför 

mentala och ekonomiska påfrestningar för barnfamiljerna (Lammi-Taskula & Karvonen, 2014; 

Vaarama et al., 2014; Salmi, 2013).  
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För det tredje har barnfamiljernas välbefinnande underminerats av familjepolitiska åtstramningar. När 

vi talar om familjepolitik tänker vi oftast på allt det som den offentliga sektorn gör för att främja det 

ekonomiska och psykiska välbefinnandet bland barnfamiljer. Detta avser dels olika 

inkomstöverföringar, såsom barnbidrag, underhållsstöd eller moderskapsunderstöd, dels olika former 

av välfärdsservice som ges till familjer, exempelvis barndagvård, rådgivning, skolhälsovård eller 

barnskydd (Social- och hälsovårdsministeriet, 2013). När den internationella finanskrisen drabbade 

Finland omkring år 2009 kom de ekonomiska förutsättningarna för den finländska familjepolitiken att 

försämras. Till en början ledde detta inte till åtstramningar, istället valde regeringen att genomföra 

vissa nivåförhöjningar för att på så sätt förhindra att krisen skulle leda till välfärdsförluster. Först efter 

några år gjordes de första åtstramningarna i samband med beslutet att ”frysa” indexjusteringen för 

barnbidrag från och med år 2011 (Nygård & Autto, 2014). Sedan dess har ett antal åtstramningar 

gjorts, barnbidragen skars exempelvis ner från och med början av 2015 och på kommunalt håll 

genomfördes omfattande inbesparingar genom att t.ex. stänga byskolor eller dra in social- och 

hälsovårdsservice. Detta är ingalunda ett unikt finländskt fenomen; många regeringar runt om i Europa 

har följt samma mönster, även om det samtidigt finns länder, såsom Tyskland, som gått stick i stäv 

med denna utveckling och som i krisens hetta hellre investerade i familjepolitik än att vidta 

åtstramningsåtgärder (Hemerijck, 2014; Richardson, 2010).  

 

För ett land som Finland har dock finanskrisen och den efterföljande och utdragna ekonomiska krisen 

slagit hårt mot barnfamiljernas ekonomi och därför finns det en risk för att ohälsa och lägre 

välbefinnande ökar bland föräldrar, ungdomar och barn (Lammi-Taskula & Karvonen, 2014). Detta 

stöder vi på forskning som visar att åtstramningar i tider av recession tenderar ha negativa effekter på 

folkhälsan och andra aspekter av mänskligt välbefinnande (se t.ex. Stuckler & Basu, 2013). Den 

forskning som hittills gjorts om barnfamiljers välbefinnande (t.ex. Lammi-Taskula & Karvonen, 

2014) i Finland har visserligen följt upp förändringar i barnfamiljers välbefinnande under 2000-talets 

början, men det är tunnsått med regelrätta studier av hur krisen och de förändringar som nyligen gjorts 

i familjepolitiken påverkar familjer. Av denna anledning finns det ett behov av mer forskning inom 

detta område. Till detta bidrar FamWell med en kontextrelaterad och multidisciplinär 

forskningsansats, något som hittills varit relativt sällsynt i finländsk familjeforskning.  
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Som vi konstaterade i slutet av föregående avsnitt, så finns det förutom rent vetenskapliga och 

forskningsbaserade behov, även ett konkret och regionalt behov av ett projekt som FamWell. Projektet 

fyller inte bara ett behov av mer forskning och starkare forskningsmiljöer vid Åbo Akademi i Vasa, 

utan även ett behov av att kunna bidra till att förebygga välfärdsförluster och att öka välbefinnandet 

bland barnfamiljer i Österbotten och nationellt. Såtillvida bygger FamWell vidare på den forskning 

som redan bedrivits vid fakulteten och enheten för socialpolitik (Eurofound-projektet) i fråga 

kopplingen mellan ekonomisk kris, familjepolitik och barnfamiljer välbefinnande (se t.ex. Blum et al. 

2015; Nygård & Borg, 2015). FamWell utvidgar och stärka denna forskning genom att fokusera på 

de allra senaste årens utveckling och speciellt fokusera på österbottniska barnfamiljer (Eurofound-

projektet analyserade tiden från 2010 fram till och med slutet av 2014). Den forskningsverksamhet 

bygger metodologiskt på en s.k. triangulerad ansats, där olika datakällor och forskningsmetoder 

kombineras. 

 

Projektledning, samarbetsparter och organisation 

Professor Mikael Nygård har fungerat som projektets ansvarsperson, som under de senaste åren bland 

annat forskat i familjepolitiska reformer och deras utfall på barnfamiljer inom ramen för det EU-

finansierade projektet ”Families in crisis - mapping policy responses in 10 member countries” (se 

Blum et al., 2015; Nygård & Borg, 2015).  

 

Som medlemmar i projektets ledningsgrupp fungerade förutom projektets ansvarsperson 

akademilektor och docent Fredrica Nyqvist från Åbo Akademi, biträdande professor docent Janne 

Autto från Lapplands Universitet, samt PD, Axel Rappe, journalist vid Svenska YLE. Professor Veli-

Matti Ritakallio från Åbo universitet och forskare Sonja Blum från Wiens universitet har fungerat 

som externa experter i ledningsgruppen. Ritakallio är en internationellt erkänd expert på frågor som 

berör bl.a. inkomstfördelning, välbefinnande, social exkludering och fattigdom. Blum är en expert på 

familjepolitiska reformer i Europa och deras utfall på familjers välbefinnande.  

Till ledningsgruppens uppgifter hörde att tillsammans med projektets ansvarsperson planera den 

operativa verksamheten samt att övervaka att planens målsättningar och budgetramar följs. Till de 

externa experternas uppgifter hörde att fungera som vetenskaplig referensgrupp och vetenskapliga 

utvärderare av den forskning som gjordes inom projektet. Ledningsgruppens medlemmar har även 
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enligt överenskommelse kunnat fungera som handledare och medförfattare i de artiklar som 

publicerats inom projektet. 

 

Verksamhet 

 

FamWell-projektet startades på våren 2016 i och med att Pol Mag Linda-Mari Broo anställdes om 

projektassistent fr.o.m. 1.5.2016. Broo ansökte i samma skede om doktorandstudieplats vid ÅA. Till 

Broos initiala arbetsuppgifter hörde bland annat att hjälpa till med att organisera projektet och 

marknadsföra det för allmänheten. Till Broos uppgifter hörde även att inleda den egentliga 

forskningsverksamheten genom att dels påbörja en systematisk litteraturöversikt av forskning kring 

barnfattigdom i OECD-länder under tidsperioden 1990–2015, dels påbörja planeringen av en 

kvalitativ intervjustudie med österbottniska föräldrar. Avsikten med litteraturöversikten var att 

kartlägga tidigare och existerande forskningsrön kring barnfattigdomens utveckling och förklaringar, 

medan avsikten med intervjustudien var att kartlägga österbottniska barnfamiljers välbefinnande i 

krisens och åtstramningspolitikens Finland. I samband med att forskningsprojektet inleddes hölls den  

17.5.2016 ett kombinerat ledningsgrupps- och vetenskapligt styrgruppsmöte vid Academill i Vasa, 

varefter även en presskonferens hölls för att informera om projektet. Forskningsledare Nygård och 

forskningsbiträde Broo deltog bägge även i Radio Svenska Österbottens morgonsändningar med 

avsikt att informera om projektet, men även i syfte att rekrytera frivilliga till den kommande 

intervjuundersökningen. Arbetet med översikten hann framskrida så långt att själva sökningen var 

avklarad och 93 artiklar valdes för närmare analys. Arbetet upphörde dock genom att Broo plötsligt 

meddelade att hon säger upp sig p.g.a. annat jobb fr.o.m. 31.8.2016 och därtill hoppade av sina 

doktorandstudier. Av denna anledning påbörjades en nyrekryteringsprocess vilket ledde till att PM 

Marja Lindberg (f.d. Palmu) anställdes som ny projektassistent fr.o.m. 1.10.2016. Lindberg sökte kort 

efter detta även om forskarstudieplats vid Åbo Akademi, vilket beviljades vid oktobermånads 

fakultetsrådsmöte. Sedan Lindbergs anställning påbörjades låg projektets huvudfokus på att slutföra 

planeringen och genomföra en kvalitativ intervjustudie bland ett urval österbottniska familjer från 

båda språkgrupper. Denna intervjustudie samlade in information om hur svensk- och finsktalande 

barnfamiljer i Österbotten upplevde sitt välbefinnande i tider av ekonomisk lågkonjunktur och 

familjepolitiska åtstramningar. Därvidlag handlade mycket av det praktiska arbetet i projektet under 

senhösten 2016 om att utveckla och testa intervjuinstrument, göra pilotintervjuer samt att genomföra 
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intervjuer med österbottniska föräldrar. Därtill sattes mycket arbete på att göra litteraturstudier och 

söka andra och delvis komplementära datamaterial (såsom THL:s Perhekysely, eller 

Taloustutkimuksen Lapsibarometri) som användes för projektet. Barnfamiljerna som deltog i 

intervjustudien var från Österbotten eftersom vi ville lyfta fram de österbottniska barnfamiljernas 

situation, dels för att Österbotten ganska ofta har lämnat utanför dylik forskning och dels för att kunna 

utforska eventuella skillnader mellan svenskspråkiga och finskspråkiga familjer samt familjer med 

annan språklig eller kulturell bakgrund. På detta sätt kopplar projektet an till både österbottniska 

intressen men även till Åbo Akademis strategiska betoning på minoritetsgrupper.  

 

I samband med att intervjuundersökningen planerades och påbörjades, gjordes en satsning på att få 

även finskspråkiga österbottniska föräldrar med i undersökningen genom olika pressmeddelanden och 

intervjuer för Yle Finska Österbotten, Ilkka och Pohjalainen. Genom att inbjuda föräldrar till intervju 

via medier valde vi ut 25 österbottniska barnfamiljer för intervjuer, varav ungefär hälften var 

finskspråkiga och resten svenskspråkiga. Intresset för att delta i studien har dock varit större än så och 

vi fick även intresseanmälningar från övriga delar av Finland.  

 

Som nämnts ovan har FamWell-projektet marknadsförts och fått synlighet genom olika medier, men 

även genom konferensdeltaganden och tv-dokumentärer. I enlighet med forskningsprojektets 

ambitioner att skapa större allmän och politisk medvetenhet om krisens verkningar på familjer deltog 

forskningsledare Nygård i Yle Fem:s Spotlight-program ”Vi har inte råd med barnen” (8.11.2016). I 

samband med programmet nämndes även FamWell-projektet. Likaså lyftes projektet fram även i 

finska media: Radio Pohjanmaa, YLE Pohjanmaa (17.10) samt i Ilkka (6.11), på hösten 2016. Dessa 

lockade också finskspråkiga barnfamiljer att delta i intervjuerna. I slutet av oktober 2016 deltog 

forskningsledare Nygård och forskningsbiträde Lindberg i de nationella socialpolitikdagarna i Åbo 

(27-28.10), där projektet presenterades för andra forskare och sakkunniga i syfte att skapa kontakter 

och initiera samarbete. Som ett resultat inleddes ett samarbete med THL:s forskare Johanna Lammi-

Taskula (gällande användningen av samt kommande forskningsartiklar gällande Perhekysely-

datamaterialet). Under hösten 2016 öppnades även en projektsida på Facebook 

(https://www.facebook.com/FamWell-276272746100016/). Denna fungerade som en plattform för 

information om projektet men även för rekrytering av informanter för intervjun. 
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Under 2017 deltog doktorand Lindberg (f.d. Palmu) tillsammans med ansvarspersonen Nygård i 

datainsamlingen och analysen av den österbottniska barnfamiljundersökningen (en 

intervjuundersökning bland 22 barnfamiljer, se Palmu & Nygård, 2017), deltog ett flertal konferenser, 

fungerade som expertkommentator i media samt publicerade två artiklar. Doktorandens anställning 

upphörde dock i slutet av 2017 på grund av utebliven projektfinansiering och fortsatte därefter sina 

doktorandstudier på basis av stipendier. I början av 2017 kopplades en andra stipendiefinansierad 

doktorand, Ana Vrbnik, som fokuserade på skillnader i fertilitet mellan svensk- och finskspråkiga 

familjer, till projektet. Som en fortlöpande del av projektet har ingått kontinuerliga planeringsmöten 

med ovan nämnda aktörer, mellanuppföljning av resultaten för finansiärernas del samt kontinuerlig 

uppföljning av doktorandernas arbete.  

 

Under åren 2017 och 2018 genomfördes kvalitativa och kvantitativa analyser av barnfamiljernas 

ekonomiska, sociala och psykiska välbefinnande samt fertilitetsmönster. Dessa realiserades genom 

den österbottniska barnfamiljeundersökningen 2016-2017 (Lindberg et al. 2019; Lindberg et al., 2018; 

Palmu & Nygård, 2017) samt analyser som gjorts på basis av Perhekysely-databasen i samarbete med 

Institutet för hälsa och välfärd (Lindberg et al., u.å). En viktig del i arbetat var att fokusera speciellt 

på sårbara barnfamiljer, såsom ensamförsörjar- och invandrarfamiljer, men även att analysera 

språkgruppsskillnader i fertilitet med hjälp av befolkningsregisterdata från Statistikcentralen (dessa 

analyser är ännu på hälft). Ytterligare ett syfte med detta var att analysera sambandet mellan 

förändringar i välbefinnande respektive fertilitet samt förändringar i den ekonomiska kontexten och 

politiken.  

 

Ett ytterligare delmoment av FamWell-projektet var att undersöka barns subjektiva välbefinnande 

med hjälp av data från den internationella databasen International Survey of Children’s Lives and 

Wellbeing (Children’s Worlds Project). Senare studerades även hur barnfamiljernas välbefinnande 

och fertilitetsutvecklingen samt behovet av politiska satsningar i relation till dessa konstrueras på den 

politiska arenan (av regering, riksdag och partier). Avsikten var närmast att visa hur den politiska 

konstruktionen av barnfamiljers situation och fertilitetsutvecklingen ser ut och hur den förändrats 

under krisens gång, men även att visa på hur behovet av familjepolitiska satsningar konstruerats. 

Familjer och familjepolitiken hör till ett av socialpolitikens mest kontroversiella och värdeladdade 

delområden (t.ex. Zimmerman, 2000) och detta innebär att den är föremål för ständig politisering. 
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Med begreppet politisering avses den process varigenom en fråga placeras på den politiska 

dagordningen och där blir föremål för kamp mellan olika grupper och intressen gällande vad frågan 

egentligen betyder och vad som ska göras åt den (Heywood, 2007). Att undersöka sådana processer 

säger således något om vad politikerna vill och kan göra för barnfamiljer, men visar även på ett mer 

generellt plan vilken plats barnfamiljer och familjepolitik ges i den offentliga politiska debatten.  

 

Projektet har sedan projektstarten 1.8.2019 studerat familjer både ur ett rent ekonomiskt perspektiv 

samt hur föräldrar och barn upplever välbefinnande. Detta har gjort med surveydata som införskaffats 

från Institutet för välfärd och hälsa (THL) samt internationella surveydata från Chidren’s Worlds 

Project. Dessa forskningsresultat visar att ekonomisk utsatthet påverkar både föräldrars ork och barns 

subjektiva välbefinnande negativt. Den första studien har publicerats i European Journal of Social 

Work 2019 och den andra i journalen Child Indicator Research. Parallellt med denna surveybaserade 

forskning, har projektet även analyserat barnfattigdomens förändring i Europa under tiden före, under 

och efter den internationella finanskrisen. Denna studie visar att barnfattigdomsgraden steg i de flesta 

europeiska länder i samband med eller efter finanskrisen, och att denna ökning var kopplad både till 

stigande arbetslöshet och minskningar i de sociala utgifterna riktade till barn. Denna studie har 

publicerats i Social Indicators Research. Under hösten 2019 har forskning även bedrivits angående 

hur finländska regeringar konstruerat barnfamiljers välbefinnande och vilka politikrekommendationer 

de presenterat från och med 2007 fram till och med 2019. Också de finlandssvenska och österbottniska 

kvinnornas fertilitet har varit föremål för undersökningar med hjälp av befolkningsregisterdata. Under 

2019 publicerades tre artiklar under projektet (se publikationslista), och de två sista artiklarna för 

projektet är under revidering och ska omsubmitteras inom hösten 2020. 

 

Sista arbetsmomentet av FamWell ämnade att disseminera och sprida projektets forskningsresultat 

samt att väcka diskussion om barnfamiljernas situation i Finland. Detta gjordes genom ett seminarium 

som hölls den 12 december 2019 vid Academill, Åbo Akademi i Vasa. Programmet innehåll en 

presentation av FamWell-projektet av projektledare Mikael Nygård, och föredrag av Johanna Lammi-

Taskula, THL (”Hyvinvointi lapsiperheissä”), professor Mia Hakovirta (”Vuoroasuminen ja lapsen 

elatus”), och familjearbetare Carina Mäkiharju-Appel (”En familjearbetares perspektiv på 

barnfamiljers vardag på fältet”). Seminariet avslutades sedan med en paneldiskussion ledd av 

professor Mikael Nygård och de andra föredragarna. Seminariet var riktat till allmänheten, till arbetare 
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inom social- och hälsovården, samt forskare inom samma område, och en inbjudan till seminariet hade 

skickats ut till aktörer inom hälsa och välfärd, personal inom kommunerna och median. Genom 

seminariet presenterades och spreds forskningsresultaten från FamWell-projektet, och diskussion 

väcktes om barnfamiljernas situation och arbetet som görs för familjerna, samt om vad som ännu 

kunde göras för att avlasta barnfamiljerna. Internationellt har FamWell-projektets forskning spridits i 

samband med internationella konferenser samt de till projektet anknutna publikationer. 

 

Under våren 2020 har arbetet med att studera de finländska regeringarnas syn på barnfamiljernas 

välbefinnande fortsatt, med insamling och kodning av regeringen Rinnes/Marins regeringsprogram. 

Likaså har den fertilitetsrelaterade forskningen fortsatt genom insamling av data och preliminära 

dataanalyser. Emily Gichuhi, som skrev in sig som doktorand i socialpolitik i slutet av 2019, var 

anställd som doktorand inom FamWell-projektet sedan 1.1.2020 (anställningen sträckte sig till 

31.7.2020) och hade som sin huvuduppgift haft att skriva på artikeln om regeringarnas förändrade syn 

på barnfamiljernas välbefinnande och en annan artikel om hur fattigdom konstrueras politiskt. 

Doktorand Marja Lindbergs avhandling som gjorts under projektet beräknas att bli bedömd under 

hösten 2020 och om situationen tillåter presenteras inom år 2020 eller under våren 2021. 

 

Projektet har lett till och presenterat följande produktioner:  

 

Konferenspresentationer: 

Palmu, M., Nygård, M. & Nyqvist, F. (2017). Coping with risks, and subjective experiences of 

wellbeing during economic crisis and changing family policy. The case of Finnish and Swedish 

speaking families with children in the region of Ostrobothnia in Finland. Oral 

presentation.  Athens: ESA 2017 – 13th Conference of the European Sosiologial Association 

29.8–1.9.2017 

Palmu, M. & Nyqvist, F. (2017). Family policy and child poverty in times of permanent austerity: 

an analysis of 22 European countries 2006–2015. Conference paper. Lisbon: Espanet 14–

16.9.2017 

Palmu, M., Nygård, M. & Nyqvist, F. (2017). Universalismi käännekohdassa. 

Haastattelututkimus pohjanmaalaisten lapsiperheiden kokemuksista. Oral 

presentation. Jyväskylä: Sosiaalipolitiikan päivät 2017, 26–27.10.2017 

Lindberg, M. & Lammi-Taskula, J. (2018). The experiences of parenthood of Finnish parents in 

the light of the survey of families with children by the National Institute for Health and Welfare 
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in Finland. Presentation at the 16th Espanet Conference, Transformation of European welfare 

systems: Challenges, problems and future prospects, 30 August – 1 September, 2018, in 

Vilnius, Lituania. 

Lindberg, M. (2018). Pinnalla pysymisen keinot  –  lapsiperheet  taloudellisen  kriisin  ja 

perhepoliittisten muutosten ristiaallokossa. Esitys Sosiaalipolitiikan päivillä 25-26.10. 

2018, Tampereella. 

 

Publikationer: 

Palmu, M., & Nygård, M. (2017). Barnfamiljer i krisens skugga (FamWell). Rapport från 

intervjuundersökningen. Åbo Akademi: enheten för socialpolitik. 

Lindberg, M., Nygård, M. & Nyqvist, F. (2018). Risks, coping strategies and family wellbeing: 

evidence from Finland. International Journal of Sociology and Social Policy 38(11/12), 1116–

1132. 

Lindberg, M., Autto, J. & Nygård, M. (2019). Lapsiperheiden kotitalouden strategiat 

taloudellisen epävarmuuden ja perhepoliittisten muutosten aikana. Janus 27(1), 3-20. 

Nygård, M., Lindberg, M., Nyqvist, F. & Härtull, C. (2019). The Role of Cash Benefit and In-

Kind Benefit Spending for Child Poverty in Times of Austerity: An Analysis of 22 European 

Countries 2006–2015. Social Indicators Research, Online First, https://doi.org/10.1007/s11205-

019-02126-8. 

Nygård, M., Nyby, J. & Kuisma, M. (2019). Discarding social investment and redistribution in 

the name of austerity? The case of Finnish family policy reforms 2007–2015. Policy & Society 

38 (3), 519–536. 

Lindberg, M., Nygård, M., Nyqvist, F. & Lammi-Taskula, J. (2019). Does economic strain 

undermine coping resources of parents? An analysis of Finnish parents’ coping 

experiences. Journal of European Social Work, published on-line, doi: 

https://doi.org/10.1080/13691457.2019.1699779. 

Lindberg, M., Nygård, M., Nyqvist, F., & Hakovirta, M. Does Economic Distress Undermine 

Children’s Subjective Wellbeing? Child Indicators Research (ska resubmitteras). 

Lindberg, M,. Autto, J., Gichuhi, E., Rappe, A. & Nygård, Mikael. Suomalaisten lapsiperheiden 

hyvivointi hallitusohjelmien valossa 2007–2019. Politiikka (ska resubmitteras). 

Doktorsavhandling: 

Lindberg, M. Staying afloat - Studies on the subjective wellbeing and coping strategies of 

families with children in Finland (under bedömning). 

https://www.vasa.abo.fi/users/minygard/FamWell_intervjurapport%202017.pdf
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FamWell-projektet har även producerat tre magisteravhandlingar:  

Granholm, S. (2020). Varför tar inte finländska fäder ut familjeledigheter? En studie av 

uttagsmönster och förklaringsmodeller. Tillgänglig: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020060240263 

Jessica Borg (2016). ”Man kan vara rik på många sätt” – eller kan man? Österbottniska föräldrars 

upplevelser av ekonomins och familjepolitikens betydelse för familjens vardag och 

välbefinnande. Opublicerad avhandling pro gradu i socialpolitik. Vasa: Åbo Akademi.  

Norrgård, C. (2016). Från valfrihet till jämställdhet och sysselsättningsfrämjande? 

Opublicerad avhandling pro gradu i socialpolitik. Vasa: Åbo Akademi.  

 

Projektets måluppfyllelse och betydelse 

 

FamWell-projektet hade ett flertal konkreta mål planerade gällande delstudier och artiklar: 

a) Att publicera åtminstone fyra artiklar i nationella och/eller internationella 

vetenskapliga tidskrifter om hur familjepolitiska reformer och ekonomiska kriser 

påverkat barnfamiljers välbefinnande  

b) Att producera åtminstone en politices doktorsexamen och åtminstone en 

magisterexamen i socialpolitik med inriktning på ovan nämnda tematik 

c) Att i ÅA:s regi ordna ett seminarium för allmänhet, forskare och anställda inom 

social- och hälsovårdsområdet kring barnfamiljernas välbefinnande samt att i 

samarbete med Svenska YLE/Spotlight samverka i produktion ett TV-program om 

finländska barnfamiljers välbefinnande.   

  

Gällande antalet artiklar har projektet överskridit minimiplanen: sex artiklar har publicerats under åren 

2017-2019 och därtill kommer två artiklar att resubmitteras under hösten 2020 med förhoppning om 

publicering därefter. Tidsplanen har i det stora hela uppfyllts, med undantag av den första 

artikelpublikationen som blev fördröjd p.g.a. den första projektassistentens avhopp. Tre 

magisteravhandlingar (pro gradu-avhandlingar) har fullgjorts under projektets gång i enlighet med de 

uppsatta målen. Doktorsavhandlingen genomgår i skrivande stund bedömning, själva disputationen 

kan däremot komma att avläggas under våren 2021 på grund av fördröjningar orsakade av 

restriktionerna under covid-19-pandemin. I samarbete med Svenska YLE/Spotlight producerades ett 

TV-program om finländska barnfamiljers välbefinnande vilket sändes den 7.11.2016. Genom 

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020060240263
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programmet fick projektets ärenden nationell synlighet och barnfamiljernas situation lyftes fram till 

diskussion, samt aktuell kunskap i form av forskningsresultat kunde delas. Seminariet hölls hösten 

2019 vid Åbo Akademi i Vasa och kunde där framgångsrikt dela forskningsresultat och väcka 

diskussion om barnfamiljernas situation i Österbotten tillsammans med lokala aktörer som visade att 

det finns intresse och behov för fortsatt främjande av barnfamiljernas välbefinnande. 

 

Projektet blev initialt fördröjt av att den första projektassistenten/doktoranden Broo fick annat arbete 

i augusti och även hoppade av sina doktorandstudier. En ny projektassistent (Lindberg) anställdes 

fr.o.m. 1.10.2016 för att fortsätta arbetet. Covid-19-pandemin och de sociala restriktionerna som 

följde orsakade fördröjningar under våren 2020 och framåt i form av inställda och uppskjutna 

forskningskonferenser, vilket förhindrade föredrag som var planerade att hållas under FamWell-

projektets regi (bl.a. till Sociologidagarna i Rovaniemi i mars 2020) för projektledare Nygård, 

doktorand Gichuhi och doktorand Lindberg. Ifall läget tillåter kommer resultat från projektet istället 

att presenteras vid de nationella Socialpolitikdagarna i Helsingfors i slutet av oktober 2020 (som vid 

behov går av stapeln som nätkonferens). När pandemin drabbade Finland ledde det även till att den 

andra doktoranden, Ana Vrbnik, som under tiden från december 2019 fram till mars 2020, finansierade 

sina studier via andra kanaler men som skulle ha anställts igenom för en tid inom FamWell, inte kunde 

återvända till Finland från en resa till sitt hemland Serbien. Detta har gjort att forskningen kring de 

finlandssvenska och österbottniska kvinnornas fertilitet delvis stannat upp. Förhoppningsvis kan 

Vrbnik snart återvända och återuppta forskningsarbetet, som på grund av datamaterialets beskaffenhet 

(registerdata), kräver att dataanalyserna görs vid Academill. Däremot kan det konstateras att projektet 

som helhet har nått, och delvis även överskridit, sina mål, samtidigt som det finns god grund och 

förutsättningar för fortsatt arbete. 

 

Den bestående nyttan av FamWell består inte bara av att Åbo Akademi i Vasa får nationell och 

internationell synlighet i vetenskapliga sammanhang (genom t.ex. publicerade artiklar, avhandlingar 

och konferenspapper), eller synlighet i den allmänna och politiska debatten (genom debatter, 

seminarie- och medieproduktion), utan även genom att forskningen kring familjers, barns och ungas 

välbefinnande fått en starkare ställning inom fakulteten för Pedagogik och välfärdsstudier och enheten 

för socialpolitik. Efter projektet finns det kvar en spetsenhet med expertis inom detta område och ett 

starkt nationellt och internationellt forskningssamarbete med de institutioner som bidragit med extern 
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sakkunnighet och som deltagit i samarbetet kring projektet. Genom att etablera en sådan expertis och 

forskningsmiljö kan projektet även bidra till en långsiktig nytta, inte minst för regionen, i fråga om 

insatser som förebygger välfärdsförluster och ökar barnfamiljers välbefinnande. Det finns en avsikt 

att stärka och fortsätta forskningen kring barnfamiljer inom enheten för socialpolitik, vilket bl.a. 

framgår av enhetens deltagande i det europeiska Eurofound-projektet ”Families in Crisis – mapping 

policy responses in 10 member countries” (Blum et al., 2015; Eurofound, 2014). Nätverk har skapats 

via FamWell som möjliggör fortsatt samarbete och forskning för barnfamiljers välbefinnande 

tillsammans med den expertis som står tillhands via Åbo Akademi i Vasa. Tanken med FamWell är 

således att bygga vidare på, stärka och utöka denna typ av forskning vid Åbo Akademi i Vasa och 

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. På detta sätt bidrar FamWell även till att stärka Åbo 

Akademis synlighet och vetenskapliga betydelse i regionen. Samtidigt hjälper projektet till att 

konkretisera och utmejsla den nya fakultetens (FPV) framtida strategiska satsningar och 

forskningsinriktningar. Som tidigare konstaterat finns det fortfarande skäl att följa upp finländska 

barnfamiljers situation och mående, desto mer under rådande situation samt i följderna av covid-19 

pandemin. 

 

Projektmedlens förvaltning 

 

De av Svensk-Österbottniska Samfundet och Högskolestiftelsen i Österbotten (HÖS) beviljade 

medlen har i huvudsak använts till löner, lönebikostnader i samband med anställning av 

projektassistenterna Broo, Lindberg, Vibrik och Gichuhi. Därtill har reseersättningar för 

genomförande av intervjuer belastat budgeten. Projektassistenterna har via de allmänna omkostnader 

som Åbo Akademi erhållit (18 %) beviljats arbetsrum, dator och tjänstetelefon samt övriga till 

anställningen hörande personalrättigheter vid enheten för socialpolitik, ÅA, Vasa. Forskningsledare 

Nygård har inte tagit ut vare sig lön, arvoden eller andra ersättningar från projektet.  
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