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Abstrakt 

Syftet med detta lärdomsprov är att utvärdera hur familjer som har fått familjearbete upplever 
det. Jag önskar också med denna undersökning ta reda huruvida kommunerna lyckas svara 
och uppfylla de behov och förväntningar som familjerna har gällande familjearbetet. 

I teoridelen strävar jag efter att skapa en förståelse av de centrala delarna som utgör 
familjearbetet och familjen. Först måste man ha en förståelse av vad familjearbetet är. Jag 
definierar familjearbetet, familjearbetarens kompetenser och utbildning. Man behöver en 
förståelse av vad en familj är, vad familjen har för betydelse, problem som uppstår i familjen 
och hur man genom empowerment och socialpedagogik lyfter fram familjens resurser. Det 
familjearbete som familjerna får tas upp genom familjearbetets process och vilka typer av 
familjearbete som samhället erbjuder. Det är viktigt att man har kunskap om alla nämnda 
delar för att förstå sig på familjens situation och det familjearbete som genomförs. 

Genom kvalitativa intervjuer med tre frivilliga familjer från området Kust-Österbotten, ser man 
gemensamma drag, trender och brister. Trots att familjearbetet upplevs som något bra, 
upplever familjerna marknadsföring och resurser inom familjearbete som något bristfälligt.  
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Summary 

The purpose of this thesis is to find out how families who has been given family social services, 
experience it. With this study  I also want to find out if the municipalities successfully meet the 
needs and expectations of the families regarding  family social services.  

In the theoretical part of the thesis I strive to create an understanding of the central parts of 
family social services and the family. First, one must have an understanding of what family 
social services are. I define family social services and the competencies and education of the 
family social workers. One also needs an understanding of what a family is; what is the 
meaning of a family, problems that occurs in a family and how using empowerment and socio-
pedagogical work brings out the resources of the family. . The family social services that the 
families receive are shown through a description of the process of family social services and 
the kinds of family social services that society offers. It is important to have knowledge about 
these parts to understand the family’s situation and the family social work being done. 

 

Through qualitative interviews with three volunteering families from the coastal region of 
Ostrobothnia I found commonalities, deficiencies and trends. Even though family social 
services are experienced as something good, the families feel that marketing and resources 
within the family social work are somewhat lacking 
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Ostrobothnia, experience 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning...........................................................................................................................1 

1.1 Syfte............................................................................................................................2 

1.2 Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård..............................2 

1.3 KASTE-familjeprojekt II.....................................................................................4 

2. Familjearbete..............................................................................................................5 

2.1 Definition av familjearbete...................................................................................6 

2.1.1 Familjearbetaren..........................................................................................7 

2.1.2 Kompetenser...............................................................................................8 

2.1.3 Utbildning...................................................................................................9 

3. Familjen....................................................................................................................10 

3.1 Familjens betydelse............................................................................................12 

3.2 Problem i familjen..............................................................................................14 

3.3 Empowerment och socialpedagogik...................................................................17 

4. Familjearbetets process............................................................................................19 

4.1 Familjearbete som samhället erbjuder................................................................21 

5. Undersökningens genomförande..............................................................................22 

5.1 Datasekretess......................................................................................................23 

5.2 Målgrupp............................................................................................................24 

5.3 Intervju...............................................................................................................25 

5.4 Analys................................................................................................................25 

6. Resultatredovisning.................................................................................................26 

6.1 Regionalt resultat..............................................................................................27 

6.1.1 Familj A................................................................................................28 

6.1.2 Familj B................................................................................................29 

6.1.3 Familj C................................................................................................31 

6.2 Trender inom familjearbetet.............................................................................32 

6.3 Tillvägagångssätt med undersökningsresultatet...............................................34 

7. Sammanfattning och slutdiskussion.......................................................................36 

8. Källförteckning......................................................................................................38 

9. Bilagor...................................................................................................................42 



1 

 

1.      Inledning 
 

Denna undersökning är ett beställningsarbete av samkommunen för social- och primär-

hälsovård i Kust-Österbotten, K5.  Lärdomsprovet görs i sammarbete med nationella 

utvecklingsprogrammet för social- och hälsovård, KASTE, mer specifikt KASTE- 

familjeprojekt II i Österbotten. 

 

Med denna undersökning vill undertecknad skapa en förståelse av en familj som har fått 

familjearbete, dess vardag och huruvida man kan utveckla familjearbetet för att besvara de 

behov och förväntningar en familj har. Man undersöker huruvida kommunen eller staden 

klarar av att ge den service som klienten behöver, och om den upplevs vara av god kvalitet 

 eller är bristfällig på någon nivå. 

 

Resultatet av denna undersökning kan användas i vidare utredningar och beslut huruvida 

hemkommunen eller samkommunen önskar utveckla verksamheten kring familjearbete, 

familjer i behov eller familjer överlag. Undersökningen är av kvalitativ karaktär i form av 

intervjuer med frivilliga familjer i Kust-Österbotten, d.v.s. Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö 

och Kristinestad. Två av dessa uteblev p.g.a. bristande intresse att delta i undersökningen. 

 

Eftersom undersökningen har gjort i sammarbete med KASTE-familjeprojekt i Österbotten 

II, som administrerades av Vasa stad, har undertecknad fått tillgång till material och 

frågeformulär av projektanställda. Undersökningens praktiska utförande ägde rum i maj-

september 2013, tillsammans med den projektanställda. 
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1.1  Syfte 
 

Syftet med denna undersökning är att utvärdera hur familjer som har fått/får familjearbete 

har upplevt detta. Man vill också veta om kommunerna har lyckats svara på och uppfylla 

familjens behov och förväntningar gällande det familjearbete som har erbjudits. 

 

Genom att avgränsa undersökningen, inom ramarna för Kust-Österbottens regionala 

område, fås en allt mer genomgående inblick i situationen. Samkommunen har möjlighet 

att utveckla och erbjuda kompletterande verksamhet, för att uppfylla de krav och 

förväntningar som familjen har. T.ex. kan seminarier, träffar och föräldraskolningar äga 

rum om samkommunen anser att det finns efterfrågan på detta. 

 

Genom intervjuer med frivilliga familjer från området kan man sammanställa olika trender 

på basis av de frågor som ställs. Med hjälp av intervjumetoden kan man även fråga vidare 

om svaren inte är tillfredsställande eller tillräckliga, för att kunna få tillräckligt med 

information som undersökningen förutsätter. 

 

Alla frågor som ställs har en arbetsgrupp inom KASTE-familjeprojekt II sammanställt och 

granskat. Denna arbetsgrupp har bestått av ett mångfald av yrkesprofessionella inom 

social- och hälsovård samt även ”brukar-familjer”. Detta för att få bredast möjligast 

kompetens i ämnet. Intervjun genomfördes först på en frivillig testfamilj, vars 

intervjuresultat inte var av betydelse för undersökningen. 

 

 

1.2  Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård 
 

K5 ordnar hälso-, sjukvårds- och socialtjänster för invånarna i medlemskommunerna, i 

form av egen produktion under medlemskommunernas regi eller genom en tredje part. 

Detta i enlighet med Folkhälsolagen (1972/66, 5 §) och Socialvårdslagen (1982/710, 5 §). 

Därtill är det även samkommunens uppgift att för Kaskö ordna primärhälsovården till nära 

sluten socialvård. K5 har som målsättning att föra servicen närmare klienten. K5 är även 
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aktiva utvecklare av verksamheten samt aktiva i nationella projekt. K5 inledde sin 

verksamhet år 2009. 

 

Undersökningen är ämnad att fungera inom samma ramar som KASTE-familjeprojekt II, 

men hållas mer specifikt inom Kust-Österbottens område, d.v.s. K5:s medlemskommuner. 

Dessa medlemskommuner är Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad. 

 

Invånarantalet i Kust-Österbotten låg, år 2013, på 25 484 invånare. Kaskö: 1 350, Korsnäs 

2 218, Kristinestad 7 001, Malax 5 580 och Närpes 9 335. Enligt detta anpassas tjänsterna 

regionalt (Institutet för hälsa och välfärd, 2014). 

 

Samkommunen har centralförvaltning och regionala vårdtjänster i Malax. Personalen inom 

den regionala vårdtjänsten pendlar till Korsnäs på regelbunden basis. Psykosociala 

enheten, med dess regionala vårdtjänster, är lokaliserad i Närpes, varav Kaskö och 

Kristinestad använder sig av dessa vårdtjänster enligt behov. Även Landsbygds-

förvaltningens tjänster fås i Närpes, Kristinestad, Malax och Korsnäs. Samkommunen K5 

består av samkommunsfullmäktige, samkommunstyrelsen, revisionsnämnd, valnämnd, 

personalsektion, landsbygdsnämnd samt personal. 

 

Vid psykosociala enheten i Närpes finns ett stort antal mångprofessionella, bl.a. psykiater, 

psykologer, sjukskötare, socialarbetare, talterapeuter och mentalvårdare. På enheten utförs 

längre terapier och utredningar. Terapierna är riktade till barn, ungdomar och vuxna med 

psykosociala hinder. Även individuell, par- eller familjeterapi finns till förfogande. 

Terapier relaterade till missbruk fås av rusmedelskoordinatorer på medlemskommunernas 

hälsovårdsstationer. Även det Mobila teamet finns till förfogande för de som behöver akut 

hjälp eller täta hembesök inom Kust-Österbottens regionala område. (K5, 2014) 
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1.3  KASTE-familjeprojekt II i Österbotten 
 

KASTE är ett nationellt utvecklingsprogram för social- och hälsovård i Finland. KASTE- 

familjeprojektet i Österbotten II finansierades av Social- och hälsovårdsministeriet. Det 

startades 1.11.2011 och avslutades 31.10.2013 och är en fortsättning på det tidigare 

familjeprojektet. Projektet är en del av KASPERI II. 

 

Vart fjärde år fastställs ett nationellt utvecklingsprogram för social- och hälsovård. Detta 

fastställs av statsrådet och grundas på lagen av planering av statsunderstöd för social- och 

hälsovården (733/1992, 5 §). 

 

KASTE-projektet består av delprogram som lyfter fram vad som skall förnyas och 

vidareutvecklas.  Ett av dessa sex delprogram har följande som mål: ”riskgruppernas 

möjlighet till delaktighet, välfärd och hälsa förbättras” och ”tjänsterna för barn, unga och 

barnfamiljer förnyas”. KASTEs familjeprojekt tillämpas här. KASTE-programmets mål är 

bl.a. att våldet i nära relationer, och i familjer, minskar samt att förebyggande arbete och 

tidigt stöd ger effekt. (Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2012:2, 2012) 

 

KASTE-familjeprojektet II i Österbotten är ett utvecklingsprojekt för barn, unga och 

familjer i 14 kommuner och en del av projekthelheten Kasperi II samt dess 

utvecklingsområden. KASTE-familjeprojekt II i Österbotten har administrerats av Vasa 

stad. Under projekttiden har man genomfört många olika moment, t.ex. har man 

implementerat tidigt stöd och ingripande som verksamhetsmodell och “Ta upp oron”-

utbildningarna har fått ett utbildarnätverk. Man har även undersökt hur personal inom 

hälsovården känner till familjearbetet samt att familjearbetets klienter har deltagit i 

intervjuundersökningarna och gett sin syn på familjearbetet och dess 

utvecklingsmöjligheter (KASTE-familjeprojekt II i Österbotten: Loppuraportti, 2013). 
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2      Familjearbete 
 

I Socialvårdslagen (710/1982, 1 §), avses socialvård vara socialservice, utkomststöd, 

sociala understöd, sociala krediter och med dessa sammanhängande funktioner som är 

avsedda att främja och upprätthålla en enskild persons, en familjs och samfunds sociala 

trygghet och prestationsförmåga. Enligt Barnskyddslagen (2007/417, 11 §) ska kommunen 

se till att ordna förebyggande barnskydd och barn- och familjeinriktat barnskydd till sin 

innebörd och omfattning såsom behovet i kommunen förutsätter. Barnskydd ska även 

ordnas vid de tider på dygnet då det behövs.  Barnskyddet ska vara av sådan kvalitet att det 

 garanterar barn och unga personer som behöver barnskydd, samt deras familjer, den hjälp 

och stöd som de behöver. 

 

Familjearbetets tyngdpunkter är förebyggande familjearbete som ses t.ex. på daghem, 

förskola, skola eller hemservice. Även barnskyddsrelaterat familjearbete är en tyngdpunkt. 

Detta är intensivt familjearbete. Man lägger även tyngd på speciellt krävande 

familjearbete, vilket förekommer t.ex. i familjer där det kan behövas psykiatrisk hjälp. 

(Järvinen, Lankinen, Taajamo, Veistilä & Virolainen, 2012, 70) 

 

Undersökningen för detta lärdomsprov bygger på intervjuer med familjer som har fått 

familjearbete och hur de har upplevt det. För att förstå detta bör vi förstå vad familjearbete 

är, vilka former av familjearbete det finns och hur familjearbetet fungerar. Grunden i detta 

är att först definiera vad familjearbete är. 
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2.1 Definition av familjearbetet 
 

Familjearbete är omfattande arbete som man gör med familjen och t.ex. i hemmet. Genom 

familjearbetet vill man hjälpa och stöda familjer med kortvariga eller långvariga problem 

och i kriser. Familjearbetet kan vara förebyggande, barnskyddsbetonat eller familje-

terapeutiskt. Familjearbete är en arbetsmetod och ett tillvägagångssätt. Man hittar 

familjearbete t.ex. i vårdarbetet, socialarbetet, förskolearbetet, skolor, institutioner, 

hemservice, hemvården. Familjearbetet hittas inom alla tre sektorer (Järvinen, Lankinen, 

Taajamo, Veistilä & Virolainen, 2012, 12). 

 

Genom att arbeta med familjemedlemmarna, kan familjearbetet ses som ett förebyggande 

arbete inom barnskyddets öppenvård. Varje familjemedlems syn på familjesituationen tas i 

beaktande och man strävar till att hjälpa familjen till en helhet. Med andra ord svarar man 

på familjemedlemmarnas individuella behov som betjänar familjen som en helhet (Närpes 

stad, 2014) 

 

Med familjearbetet stöder och hjälper man familjer i vardagen, rehabiliterar genom fritids- 

och andra verksamheter, hjälper i dagliga sysslor och man samarbetar mellan myndigheter 

och övriga nätverk. Man stödjer även föräldraskapet, ger råd i fostringsfrågor samt stöder 

familjen i krävande livssituationer (Närpes stad, 2014). 

 

Man vill med familjearbete stärka föräldraskapet genom att sätta gränser och förmedla 

omsorg. Barnet ska fungera enligt sin ålder och utvecklingsnivå, vilket skall uppmuntras. 

Med familjearbetet vill man minska de interna problemen i familjen, som återspeglas på 

barnets eller den ungas liv (Närpes stad, 2014). 

 

Familjearbete grundar sig på frivillighet och familjens individuella behov. Familjearbetet 

verkar vid familjens sida och stöder dem utgående från familjens egna resurser (se kap. 

3.3) och man skapar individuella lösningar (Jakobstad: Social- och hälsovårdsverket, 

2011). 

 

Familjearbete är ett socialt arbete som ges åt en familj som helhet eller åt enskilda 

familjemedlemmar som har råkat ut för en förändring i livssituationen. Små åtgärder i 
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familjen kan ha stor inverkan på vardagen. Tillammans med familjer utvecklar man nya 

arbetssätt och modeller som passar. Exempel på detta är gruppverksamhet, individuella 

samtal, lägerverksamhet och släktträffar (Järvinen, Lankinen, Taajamo, Veistilä & 

Virolainen, 2007, 13-15). 

 

Familjearbete är en typ av familjeservice som är avsedd att stödja och hjälpa familjen så att 

de klarar av sina vardagliga sysslor. Syftet med familjeservicen är: 

 

• att stöda och trygga mänskliga relationer för barn, unga och familjer 

• att bidra till gynsamma uppväxtförhållanden 

• att stöda klienterna att använda egna resurser och att bli självständiga 

(Åbo stad, 2013). 

 

Familjearbetet inom barnskyddet ges åt familjer i behov av stöd och detta sker antingen i 

klientens hem eller i grupper. Familjer som är i behov av stöd kan vara familjer som har 

svårigheter att klara det vardagliga livet, så som vid vård av barn eller vid akuta eller 

långvariga kriser. Familjearbetare finns till och hjälper familjer att ta sig genom detta 

genom att t.ex. söka nätverk. Målet är att stöda barnens intresse, ge individuellt stöd i svåra 

situationer, stärka familjens resurser samt hjälpa familjen att klara sig självständigt i 

fortsättningen (Åbo stad, 2013). 

 

 

 

2.1.1 Familjearbetaren 

 

Yrkesbenämningen “familjearbetare” är relativt ny och där av saknas någon konkret 

arbetsbeskrivning av arbetsuppgifterna. Enligt kommuninvånares särskilda behov utformas 

och struktureras familjearbetarens arbetsuppgifter (Reijonen, 2005, 7-11). 

 

För att kvalificeras som professionell yrkesutövare bör yrkestagaren ha organisiella 

kunskaper, färdigheter, kompetens och praktiska kunskaper. Även arbetserfarenhet och 

sociala förutsättningar är fördelaktigt för att utföra arbetet (Reijonen, 2005, 12-13). 
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Reijonen beskrev familjearbetande som något nytt och svårbeskrivligt år 2005. Idag har de 

flesta kommuner familjearbete med egna familjearbetare eller familjehandledare. 

Grankulla stad (2014) beskriver familjehandledarens grundläggande arbete som det samma 

som familjearbetarens grundläggande arbete på följande vis:  

 

• Familjehandledaren skall stödja föräldraskapet 

• Familjehandledaren rådger i fostringsfrågor 

• Familjehandledaren stöder familjen i krävande livssituationer och i vardagen 

• Familjehandledaren stärker familjens egna resurser 

• Familjehandledaren samarbetar med övriga instanser 

 

Den som utför familjearbetet med familjen stödjer familjen praktiskt i fostran. Genom 

konkreta åtgärder hjälper man föräldrarna att hitta lämpliga sätt att bygga upp en 

fungerande vardag. Familjearbetaren, tillsammans med föräldrarna, ställer upp mål för 

familjearbetet och hur arbetet ser ut beror på familjens behov. Familjearbetaren gör 

hembesök och diskuterar med föräldrarna. Familjearbetaren sammankallar även 

föräldragrupper och deltar i möten med samarbetspartners (Borgå stad, 2014) 

 

Enligt Talentias hemsidor finns bland socionomens yrkesbeteckningar “familjearbetare”. 

Socionomexamen förbereder yrkespersonen till arbetsuppgifter, vilka kräver sakkunskap 

om den offentliga och privata sociala sektorn, t.ex. handlednings- och 

uppfostringsuppgifter inom den sociala vården. Socionomexamen förbereder även 

yrkespersonen för lednings- och chefsuppgifter vid serviceenheter inom denna sektor 

(Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia ry, 2014) 

 

 

2.1.2 Kompetenser 

 

För att kunna arbeta kompetent som familjearbetare bör man ha som grund en lämplig 

utbildning, t.ex. socionom (YH). Med denna vetenskapliga grund får man även 

möjligheten att anpassa sina kunskaper i praktiken. Denna koppling är en grundläggande 

del av arbetet. Den studerande på det sociala området bör få kunskaper i att förstå 
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biståndsprocesser hos en enskild individ eller en grupp, som befinner sig i utsatta 

situationer. Studerande bör även förstå effekterna av insatserna för klienterna genom 

utvärdering. Även kunskaper inom det socialpolitiska, juridiska och organisatoriska 

genomförandet av arbetet behövs. Därtill bör den studerande förstå de förhållande och 

villkor för den enskilde individen, eller gruppen, och hur man kan förbättra dessa 

(Sandström, 2010, 23-25). 

 

En familjearbetare bör ha socialpedagogiska kunskaper för att successivt utföra sitt arbete. 

Socialpedagogiken bygger på fostran, en utbildning med medveten social träning för att få 

individen att fungera i vårt samhälle (Kangas Fyhr, 2001, 99).  

 

Enligt Yrkeshögskolan Novias läroplan för hösten 2013 är kursvisa kompetenser för t.ex. 

socionomen, med socialpedagogisk inriktning, att denne skall ha goda kunskaper inom 

barnskyddet. Denne behöver även ha beredskap för att kunna stödja familjer i krävande 

livssituationer samt att kunna samarbeta med myndigheter och nätverk i förebyggande 

arbete. Slutligen behöver denne person även ha ett familjecentrerat, socialpedagogiskt 

arbete och ha kunskap om de arbetsmetoder som främjar interaktion mellan förälder, 

alternativt fostrare, och barn. 

 

En professionell yrkesutövare inom den sociala sektorn, oavsett om den är offentlig, privat 

eller inom tredje sektorn, bör agera yrkesetiskt. Etiska bedömningar sker i arbetet och har 

oftast en politisk, ekonomisk och moralisk anknytning. Det sociala arbetet grundar sig på 

lagstiftning som är tillämpad enligt av principer om mänskliga och grundläggande 

rättigheter. (Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia ry, 2005) 

 

 

2.1.3 Utbildning 

 

Enlig Lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården 

(2005/272, 6 §), lämpar sig troligen en socialhandledare till uppgiften som familjearbetare. 

För att vara behörig socialhandledare bör man ha för uppgiften lämplig yrkeshögskole-

examen inom hälsovård med inriktning på det sociala området.  
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En person som har avlagt socionomexamen vid en yrkeshögskola är lämplig att arbeta som 

socialhandledare inom barnskydd och familjearbete. Utbildningen anses som mycket 

lämplig inom vård- och fostringsarbetet på t.ex. barnskyddsanstalter (Social- och 

hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2013:25, 2013, 11). 

 

Som familjearbetare bör man ha avlagt en socionom(YH)-examen på 210 studiepoäng, 

med socialpedagogisk inriktning vid t.ex. Yrkeshögskolan Novia eller någon av de 30 

övriga yrkeshögskolorna i landet, som ger utbildning inom det sociala området. Detta ger 

en examensbenämning. Studierna består av grundstudier, yrkesstudier, fördjupade studier, 

praktik samt lärdomsprov. Med dessa bör den blivande familjearbetaren ha kunskaper om 

människan, samhället och den sociala omsorgen. Genom profileringen inom 

socialpedagogiskt arbete vill man utveckla förståelsen av barns utveckling, 

samhällsutveckling samt pedagogiska förhållningssätt till situationer (Yrkeshögskolan 

Novia, 2014). 

 

 

3      Familjen 
 

Statistikcentralen, 2014, beskriver familjen som följande: 

 
“En familj utgörs av sammanboende gifta eller samboende par eller sammanboende 
personer som registrerat sitt förhållande och av deras barn, av endera föräldern 
tillsammans med sina barn, samt av gifta och samboende par utan barn samt 
personer som registrerat sitt parförhållande och som inte har barn. 
Personer av samma kön har kunnat registrera sitt parförhållande fr.o.m. 1.3.2003. 
Personer utanför kärnfamiljen som bor i bostadshushåll hör inte till 
familjebefolkningen, även om de är släktingar. Om de utgör en egen familj hör de 
däremot till familjebefolkningen. Syskon eller kusiner som bor tillsammans är inte 
en familj, och hör inte till familjebefolkningen. En person som bor ensam eller 
tillsammans med en person av samma kön hör inte till familjebefolkningen. 
Familjer som bor på internat hör till familjebefolkningen. Däremot bildar personer 
som bor på anstalt inte familjer i statistiken. 
En familj kan omfatta högst två på varandra följande generationer. Om 
bostadshushållet omfattar flera generationer bildas familjen utgående från den 
yngsta generationen. Detta innebär att t.ex. en svärmor eller svärfar som bor 
tillsammans med sitt barns familj faller utanför familjen om inte också 
maken/makan bor i samma bostad. I sådana fall bildar det äldre paret en egen familj. 
Barnfamiljer är familjer med minst ett barn under 18 år” 

 

 



11 

 

När man pratar om en familj har de flesta en egen uppfattning om vad en familj är. 

Däremot är det svårare att vetenskapligt definiera en familj. Ur ett sociologiskt perspektiv 

ger vi familjen en strukturalistisk definition. Detta innebär att familjen består av människor 

som står i en viss inbördes relation till varandra. I enklare mening innebär detta en sexuell 

relation mellan man och kvinna som leder till att det föds ett barn. Den strukturalistiska 

definitionen saknar dock den sociala meningen och därför räknas den gemensamma 

bostaden som ett viktigt element (Jallinoja, 1990, 6). 

 

När man försöker förklara familjen genom ett funktionalistiskt perspektiv, menar man att 

familjen ska kunna utföra uppgifter, eller funktioner, som speciellt lämpar sig för familjen. 

Funktioner som familjen bör klara av är t.ex. ett sexualliv, omvårdnad och uppfostring av 

barnen samt det ekonomiska samarbetet. I vissa fall förverkligas inte alla funktioner. Dessa 

kriterier är objektiva, d.v.s. de observeras från utsidan (Jallinoja, 1990, 6). 

 

När man försöker definiera familjen subjektivt, d.v.s. enligt sin egen uppfattning om vad en 

familj är, väcker detta känslor. Gemensamt för dessa känslor är förståelsen av familjeband, 

i någon form. Både subjektiva och objektiva faktorer bör tas i beaktande när man definierar 

en familj. Familjen är därmed ett socialt samfund (Jallinoja, 1990, 7). 

 

När vi föds, föds vi in i en familj. Som individer i en familj påverkas vi materiellt, fysiskt, 

psykiskt och socialt. Från början är barnens levnadsförhållande lika med föräldrarnas 

levnadsförhållanden. Uppväxtmiljön påverkas av faktorer så som ekonomi, sociala nätverk, 

geografisk boplats, föräldrarnas hälsa och kriminalitet. Föräldrars omsorgsförmåga 

påverkas av alla tidigare nämnda faktorer men deras syn på uppfostran påverkas även av 

deras egen barndom (Kangas Fyhr, 2001, 54). 

 

En familj är ett fenomen som kan ses ur många synvinklar; socialt, kulturellt och politiskt. 

Familjepolitik är ett omdiskuterat område som syns konstant överallt i vårt samhälle. 

Frågor som påverkar oss som familjer och även på individnivå är t.ex. hedersmord inom 

familjekulturer, samkönat äktenskap och adoptionsrätt, våld i familjen, abort samt behov 

av familjeskolningar. Listan kan göras lång och detta visar hur pass stort begreppet 

”familj” är (Johansson, 2009, 10). 
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För att skapa en förståelse av familjen användes familjeforskning, vilket har en kort 

historia med en början på 1900-talet. Från början såg man på familjen som en stabil 

förvaltare av normer och ordning. Ett starkt auktoritetsmönster rådde men försvagades med 

den samhälleliga utvecklingen i takt med t.ex. urbaniseringen och jämställdhetsfrågorna. 

Globala förändringar sker i samband med industrialiseringen genom t.ex. att vi i Norden 

börjar se bortom äktenskap inom släktskapsband, tvångsäktenskap och juridiska hinder för 

kvinnor. Förändringar sker ännu i sakta mak (Johansson, 2009, 26-29). 

 

Man pratar ofta om olika typer av familjer och i.o.m. detta kommer olika termer och 

begrepp för familjens struktur till tals. Det allra vanligaste må vara kärnfamiljen. Detta är 

den klassiska bilden utåt, med två heterosexuella föräldrar med ett eller flera barn, som 

visas främst i samhället genom t.ex. litteratur och film. Detta är även den vanligaste sorten 

av familj. Det finns även seriella kärnfamiljer. Detta är personer som har separerat genom 

t.ex. skilsmässa och har barn från det tidigare förhållandet. Det finns även något som kallas 

en postbiologisk familj.  

 

Trots den typiska bilden av en familj bestående av två heterosexuella individer med barn 

från det förhållandet (eller tidigare), existerar det idag en möjlighet till adoption för t.ex. 

icke fruktsamma personer eller ensamstående. Gällande adoption existerar det alltså inte en 

direkt biologisk anknytning i föräldraskapet. Man bör också poängtera att det existerar 

familjer som består av ensamstående föräldrar med barn, där föräldrarna väljer att hållas 

ensamstående med barnen (Johansson, 2009, 82-106). 

 

3.1 Familjens betydelse 
 

En familj ska ge sina barn omsorg och fostran. En familj ska också ge sina familje-

medlemmar skydd, boende och försörjning. Familjen skall vara en del av samhället genom 

att hålla kontakt med t.ex. släkt, skola och myndigheter. Uppgifterna sköts genom att 

familjen organiserar sig. Familjemedlemmarna åtar sig olika roller för att fungera flexibelt. 

Inom familjen finns också en viss hierarki där oftast föräldrarna har en högre hierarkisk 

position i samband med att de har det juridiska, kunskapsmässiga och ekonomiska 

ansvaret. Familjen måste ingripa när någon av familjemedlemmarna går utanför de regler 



13 

 

och ramar som familjen har satt upp. Detta gäller också när någon blir sjuk eller har svårt 

att klara sig själv. Kontrollen som familjemedlemmarna har, genom att hålla koll på 

varandra, är av kärlek och omtanke, vilket ger familjen en emotionell betydelse (Piltz & 

Gustavsdóttir, 1992, 47-50). 

 

Ordet familj har många betydelser. En familj är något privat samtidigt som det är något 

offentligt. Synsätt för att definiera en familj är bl.a. sociologiska, juridiska, politiska och 

psykologiska och inom familjearbetet är alla dessa relevanta. Begreppet familj är  de facto 

ansett som en relativt ny uppfinning. Förut ansåg man att en familj var mer av ett hushåll 

där det levde t.ex. släktingar, vuxna, barn, tjänare och slavar. Nuförtiden menar man främst 

föräldrar och barn. Från 1400-talet existerade det familjer men detta var något som 

existerade i tysthet och saknade något specifikt värde. Det är främst med kapitalismens 

start som familjen fick en starkare betoning, då speciellt mor och barn, och där efter kom 

det en starkare betoning på mor-far-barn som emotionell enhet. Dock ansågs familjen 

främst ha en ekonomisk funktion framom en romantisk sådan. Även släktskap och 

blodband var av stor vikt med tanke på ägodelar och reproduktion. Det moderna synsättet 

på familjen har framväxt de senaste 300 åren. Betydelsen och begreppet ”familj” är 

föränderligt med historien i.o.m. att den tidigare hade mera en ”hushålls”-stämpel 

(Jacobsson, Thelander & Wästerfors, 2010, 69-71). 

 

Det som konstituerar en familj är också av intresse för staten i relationen mellan stat och 

invånare. Genom familjepolitiska reformer, så som t.ex. barnbidrag, föräldraledighet och 

offentlig barnomsorg, ges en bild av vad en familj är och behöver. Istället för att anta att en 

familj är något givet och klart bör vi dock fokusera på de sociala processer som får 

människor att vilja skapa familjer. Det är dessa processer som gör att familjebeskrivningen 

blir till en familj rent praktiskt och detta ger begreppet ”familj” en mening och betydelse 

(Jacobsson, Thelander & Wästerfors, 2010, 79-80). 
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3.2 Problem i familjen 

 

Eftersom en familj utför otaliga mängder vardagssysslor, kommer man förr eller senare att 

stöta på problem i någon form. Det är meningen att familjen skall klara av dessa problem 

genom att först identifiera dem för att sedan få fram olika aspekter och nå en lämplig 

lösning. Därefter måste familjen mobiliseras för att försöka förstå problemet och sedan 

hitta en lösning. Därefter prövas olika lösningar. Detta är den naturliga processen. Om 

problemet består, leder detta troligtvis till nya problem, vilket i sin tur kräver en 

omorganisering. Dessa omständigheter som kräver omstrukturering är t.ex. utvecklings-

skeden i familjen (åldrande), oväntade händelser (sjukdomsfall, olycksfall…) och 

förändringar i yttrevärlden (ekonomi, arbetsvillkor, fysisk miljö, samhällsklimatet…) (Piltz 

& Gustavsdóttir, 1992, 57-58). 

 

Gustav Jonsson hade undersökt familjeförhållanden hos omhändertagna barn i skolåldern. 

Dessa barn har klassats som ungdomsbrottslingar p.g.a. bl.a. våld, stöld, skolk och 

flickornas tidiga sexualliv. Dessa saker klassades av Jonsson som socialt arv från barnens 

föräldrar och mor- och farföräldrar. Faktorer som hade påverkat detta beteende var bl.a. 

familjens ekonomi, hemmets atmosfär gällande relationer mellan föräldrar och barn, 

skilsmässor, missbruk, föräldrars roller i samhället och arbete.  

 

Jonsson hävdar att barnens beteende kommer från fadern. Som grund till detta påstående 

lägger Jonsson fram Parsons argument om familjeroller, där fadern är instrumentell och 

lägger grunder, varav modern är emotionell och stödjande. Sven Hessle utvecklade senare 

Jonssons påstående och frågeställningar med fokus på familjens upplösning. Resultatet 

blev att en stark majoritet av barnens föräldrar inte finns i bilden, alternativt arbetslösa 

föräldrar, separerade föräldrar eller en av de biologiska föräldrarna är totalt frånvarande. 

Skilda föräldrar är inte en riskfaktor (Gaunt & Goldberg, 2010, 209-211). 

 

Det finns familjer och parrelationer där det saknas ömsesidig vård och omsorg och denna 

problematik ges särskilt till känna inom familjer där det förekommer fysiskt och psykiskt 

våld och sexuella övergrepp. Årligen dödas människor, som tar sig ifrån denna sorts 

relationer, av anhöriga. Vanligast är män som ger sig på kvinnor och barn, men när en 
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kvinna har dödat en man förklaras detta oftast som nödvärn eller en handling i förtvivlan. 

Våld inom familjen är ett samhällsproblem i dagens läge (Gaunt & Goldberg, 2010, 211). 

 

I en familj där det endast är en förälder med barn, är denna familj oftast mer sårbar rent 

ekonomiskt och socialt. Barn till unga, lågutbildade mammor med ett svagt nätverk, ligger 

högt i riskzonen för en sämre utveckling. Barn till separerade föräldrar kan ha problem 

med skilsmässan. Detta sker främst om föräldrarna stängs ute, drar sig undan eller inte kan 

samarbeta med varandra. I sådana fall orsakar föräldrarna mer problem än själva 

familjeformen. Problem uppstår även när två skilda föräldrar, eller en skild förälder, skapar 

ett nytt förhållande men har fortfarande konflikter med den tidigare biologiska föräldern. 

En sådan situation är destruktiv för alla parter (Wrangsjö, 2009, 131-134). 

 

Skilsmässa med barn involverade bör nuförtiden räknas som en del av familjecykeln. I 

Finland har antalet skilsmässor minskat men är fortfarande stort. Enligt Statistikcentralen 

(2014) låg antalet beviljade skilsmässor år 2012 på 13 040 stycken gentemot 28 878 

ingångna äktenskap (Intitutet för hälsa och välfärd, 2014). Detta innebär att över 22 % av 

äktenskapen leder till skilsmässa. Eftersom förhållanden oftast är av rent emotionella val, 

blir separationen oftast smärtsam. Partnerna går ofta igenom en otillfredsställande period 

före skilsmässan där gräl blir en del av vardagen. Barn och utomstående dras lätt in i 

konflikten. Skilsmässor ses allmänt som ett misslyckande i partnernas ögon p.g.a. 

historiska och kulturella skäl, vilket gör att situationen blir mer svårhanterlig. Ett 

konfliktfyllt familjeliv med gräl mellan föräldrar är en betydande riskfaktor för barnets 

psykiska hälsa. Om föräldrarna, före eller efter en skilsmässa, anses som icke passande 

vårdnadshavare av barnet, omhändertas denne. Orsakerna är ofta psykisk sjukdom, 

missbruk, kriminalitet och ibland övergrepp (Wrangsjö, 2009, 134-137). 

 

Det kan även vara problematiskt med kulturkrockar hos invandrarfamiljer. Detta ges till 

känna genom t.ex. olika syn på religion, arbetsfördelning, manligt och kvinnligt. Barn som 

lever under sådana förhållanden i ett land med en annan kultur och syn, växer upp med ett 

ben i varje kultur genom t.ex. vänner och jämnåriga i skolan. Om motsättningarna mellan 

kulturerna blir alltför konfliktfyllda, kan detta i värsta fall leda till våld (möjligen dödligt), 

t.ex. hedersmord och våld i hemmet (Wrangsjö, 2009, 144-145). 
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Om en familjemedlem infaller i en kronisk sjukdom kan detta leda till konflikter och 

problematik. Det kan drabba familjen ekonomiskt, socialt och kulturellt och äventyra den 

mentala och emotionella hälsan. Framtidsplanerna rubbas och gränser skapas. Sjukdomen 

kan påverka relationen mellan familjemedlemmar och man kan drabbas av skuldkänslor. 

Sker det dödsfall i familjen påverkas familjens kärna starkt. Hur familjemedlemmarna 

accepterar dödsfallet är varierande och faktorer som påverkar är t.ex. om det var sjukdom, 

olycka, snabbt, långdraget, huruvida man kan stödja varandra och, hemskt nog, vem som 

dog. Dödsfall kan föra samman en familj i sorg eller så kan familjemedlemmarna sörja 

individuellt (Wrangsjö, 2009, 145-149). 

 

3.3 Empowerment och socialpedagogik 
 

Genom empowerment i familjearbetet kan man lättare arbeta med familjerna. Moula 

(2009, 41) beskriver centrala teoretiska principer, gällande empowerment som följande: 

 

• Vikten av att fokusera på individens, familjens, gruppens och det lokala 

samhällets krafter och kapacitet 

• Väsentligheten av att ta hänsyn till individens tillhörighet eller medlemskap 

i gruppen, familjen och nätverket 

• Individens förmåga att resa sig många gånger ur problematiska situationer 

och förmågan att gå vidare 

• Förmågan att föra dialog och samarbete med andra är väsentligt för hälsan 

och välbefinnandet 

 

Empowermentpedagogik och socialpedagogik är ett användbart arbetsredskap inom 

familjearbete. Dessa pedagogiker försöker få individen att utveckla sin egen kapacitet och 

få denna kapacitet att relatera med andra individer och omvärld. Detta kallas social 

kompetens och för detta behövs förmågan att kunna resonera. (Moula, 2009,  99) 

 

En av de socialpedagogiska grundstenarna bygger på individens integration till samhället, 

för att undvika marginalisering och utstötning. Social integration är individens förmåga att 

leva upp till gruppens (familjens, samhällets) normer, d.v.s. assimilation. I detta fall kan 

marginaliseringen och utstötningen förklaras genom att det sociala systemet inte klarar av 
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att upprätthålla normerna gentemot enskilda medlemmar. Nära relationer i familjen och 

lokalsamhället löses upp och därmed kan familjemedlemmarna avstå från den sociala 

kontrollen över deras beteende och hur de lever sina liv. Social integration skapas i 

liknande fall, genom samhälleligt ingripande där man försöker införa bestämda normer och 

värderingar. Detta kallas integration genom social tillhörighet (Madsen, 2006, 135-137). 

 

Integration genom social differentiering sker när medlemmarna klarar av att delta i 

enskilda sociala system genom kommunikation och social deltagande. Detta innebär i 

praktiken att en individ kan inte uteslutas från hela samhället utan enbart enskilda delar, så 

som familjen, arbetsmarknaden eller samhällets sociala liv. Marginaliseringen, i detta fall, 

förklaras med att villkoren för deltagandet i de olika sociala delarna förändras, t.ex. genom 

att delen blir allt för ekonomiskt belastande. 

 

Man kan också integreras genom rättigheter, t.ex. rätten till utbildning vilket leder till ett 

socialt nätverk i skolvärlden. Marginaliseringen sker således genom utestängning av 

individer och grupper från dessa rättigheter, som sker t.ex. när individen eller gruppen inte 

lever opp till de förpliktelser som denna rättighet medför. Denna form av integrering har 

fått mycket kritik eftersom det blir en kontaktliknande relation mellan stat och individ, 

vilket är ytterst byråkratiskt. Som motrörelse mot denna typ av byråkratiska integration, 

där tidigare nämnd social tillhörighet inte existerar, används empowermentbegreppet starkt 

(Madsen, 2006, 138-139). 

 

Även sociala nätverk kan fungera som integration. Detta bygger på frivillighet och 

ömsesidig tillit. Detta ger ett stort socialt kapital som är av stor vikt och en resurs för 

individen, t.ex. hanteras arbetslöshet, uppfostringsfrågor och sjukdom bättre. 

Marginaliseringen förklaras som bristfälliga nätverk då individen inte har tillgång till 

sociala resurser. Detta kännetecknas specifikt inom familjebehandling där föräldrars 

resurser utvecklas genom aktiveringen av sociala nätverk i familjen eller i närmiljön 

(Madsen, 2006, 140-141). 

 

Om vi förflyttar vi teorier till praktiska arenor, för att ge en mer helhets syn hur vi 

tillämpar teorin i praktiken, bör vi nämna hemmet som institution. Detta lämpar sig 

socialpedagogiska arbetet i hemmet hos klienten, d.v.s. familjearbetet. Det 

socialpedagogiska arbetet utvecklas i hemmet runt om familjen för att stödja dem i 
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vardagen för att ge dem ett meningsfyllt vardagsliv. Socialpedagogiska arbetet riktar sig 

inte enbart till familjemedlemmarna utan också till omgivningen och närmiljön (Madsen, 

2006, 149-150). 

 

Familjearbete blir aktuellt vid sådana situationer när barnet eller ungdomen blir 

svårhanterlig och riskerar marginalisering eller lägger sin egen välfärd och hälsa i risk. När 

man rent socialpedagogiskt arbetar i en familj, riktar sig de socialpedagogiska åtgärderna 

inte enbart sig till barnet eller ungdomen, utan även föräldrarna eller fostrarna. Med detta 

tankesätt bygger på inställningen att barnets beteende beror på bristande familjemiljö.  

 

Man försöker ge tillbaka ansvaret och makten över fostran till föräldrarna. Genom 

multisystematisk terapi (MST) halverar man kostnaderna för vad en placering utanför 

hemmet skulle kosta. Man tränar föräldrafärdigheten och familjens resurser i hemmet. För 

att förändra barnet eller ungdomens beteende genom belöning för rätta handlingar och 

straffåtgärd för felaktigt beteende och social träning. Föräldrarna får på så sätt än 

föräldramyndighet som får en lagstiftande, utövande samt dömande makt gällande fostran 

(Madsen, 2006, 152-154). 

 

 

4. Familjearbetets process 
 

Familjearbetets process består av flera steg. Det första steget är att familjen behöver stöd. 

Där efter möter familjearbetaren familjen för bedömning av familjesituationen och 

servicebehovet. Resultatet av denna bedömning är antingen att familjearbetet påbörjas eller 

inte påbörjas. Om familjearbetet inte påbörjas, anses familjen inte behöva stöd. Alternativt 

vidare riktar man familjen till övriga tjänster och service som verkar lämplig. 

 

Om familjearbetet påbörjas blir nästa steg att man vid första mötet där man tillsammans 

med familjen lägger upp mål och utvecklar en plan för att uppnå dessa mål.  Där efter utför 

familjen och familjearbetaren det planerade genomförande som lagts upp i planen. Vid 

behov kan övriga stödåtgärder inkopplas. 
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Vid detta skede av processen är det viktigt med en utvärdering av familjearbetet och 

familjesituationen. Vid behov kan man omändra moment eller metoder för att uppnå målet, 

om det tidigare beprövade inte fungerar som tänk. Efter utvärderingen fortsätter 

familjearbetet. Efter en viss tid när man märker att man uppnår de mål som lagts upp 

tidigare i processen. Man har då om avslutande möte tillsammans med familjen där man 

går genom hur familjearbetet och familjesituationen framlöpt. Man ser att man har uppfyllt 

de mål som lagts upp och familjearbetet avslutas. Vid behov kan ännu stödåtgärder kopplas 

in för att bibehålla ett fungerande familjeliv. Till sist klarar sig familjen utan stöd 

(Järvinen, Lankinen, Taajamo, Veistilä &Virolainen 2012, s.102-209). 

Figur 1. Familjearbetets process  
 

Det bör poängteras att under hela processen är dokumentationen av stor vikt. Genom 

dokumentationen får arbetet ordning och det fyller också en rättslig funktion. Tack vare 

dokumentationen är det lätt att se över hur familjearbetet framskrider och utförs, vad man 

har kommit överens om och vilka aktörer som är involverade. Dessa tidigare nämnda 

delmoment av processen dokumenteras alla (www.sosiaaliportti.fi 2014) 

 

http://www.sosiaaliportti.fi/
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4.1. Familjearbete som samhället erbjuder 
 

Socialvård är en lagstadgad service som kommun och stad måste anordna för att främja 

och upprätthålla enskilda individens eller familjens sociala trygghet och 

prestationsförmåga (SocialvårdsL 1982/710, 1 kap, 1 §). Enligt barnskyddslagen 

(2007/417, 7 kap, 36 §) ska det organ som ansvarar för socialvården, inom barnskyddets 

öppenvård, i beaktande för barnets och familjens behov, ordna vid behov:  

 

•    stöd för utredning av barnets och familjens problemsituation 

•    stödperson eller -familj 

•    vård- och terapiservice som stöder barnets rehabilitering 

•    familjearbete 

•    placering av hela familjen i familje- eller anstaltsvård 

•    referensgruppverksamhet 

•    semester- och rekreationsverksamhet 

•    andra tjänster och stödåtgärder som stöder barnet och familjen 

 

Statistiken påvisar att barnskyddsrelaterat familjearbete är av stor vikt. Enligt 

Statistikcentralen 2014 gjordes, år 2012, totalt 64 391 barnskyddsanmälningar, 3 944 

brådskande placeringar och antalet omhändertagna barn låg på 10 675 samt ca.87 200 barn 

och unga var klienter inom barnskyddets öppenvård.  

 

 

5. Undersökningens genomförande 
 

I april 2013 kommer undertecknad i kontakt med en arbetsgrupp inom Kaste 

Familjeprojekt II, via K5’s egna rusmedelskoordinator, som fungerar som undertecknande 

handledare och ingår i arbetsgruppen. Arbetsgruppen förklarar vad som skall undersökas 

d.v.s. familjer som fått familjearbete: hur dessa upplever familjearbetet, kvaliteten och 

utvecklingen. Arbetsgruppen består av regionalt utspridda personer från hela Österbotten 

samt representerar olika synvinklar och kunskaper som är behövliga i arbetet, t.ex. 

rusmedelskoordinator, brukare, familjearbetare, socialarbetare och övriga sakkunniga. 
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Arbetsgruppen träffas med jämna mellanrum för att planera hur arbetet ska utföras, vilka 

frågor skall ställas, tidscheman och övriga faktorer inverkar och konstruerar arbetet. 

 

Efter diskussion med rusmedelskoordinator, direktören för K5, arbetsgrupp samt 

projektanställda, kommer man överens att undertecknad kommer att finnas som en 

kostnadsfri extra resurs för genomförande av intervjuer i Kust-Österbotten. Undertecknad 

kommer att med en anställd genomföra intervjuerna med frivilliga familjer som projektet 

själva får fram. Detta är gynnsamt för undertecknad p.g.a. tillgång till material och dylikt 

som gynnar lärdomsprovet. Även intervjusprocessen blir gynnsam, p.g.a. att intervjuare är 

två, en man och en kvinna. Detta ger en bredare syn på vad som sägs under intervjuerna, 

vissa personer har lättare att prata med personer av vissa kön och det blir lättare att 

reflektera över resultatet genom diskussion.  

 

Det besluts i arbetsgruppen att när man fastställt vilka frågor som skall ställas och vad man 

ska fokusera på, görs en provrunda på en frivillig familj: den så kallade “brukarfamiljen” 

som deltar i arbetsgruppen. Hela familjen, även barnen, var villig att delta i intervjun. 

Under intervjun tas i beaktande själva intervjumetoden, vilka frågor fungerar och vilka 

fungerar inte. Där efter omformuleras och redigeras frågorna. 

 

Undertecknad är i ständig kontakt med projektarbetaren som undertecknad intervjuar 

tillsammans med. Intervjuerna utförs under några månaders tid i maj-september 2013. 

Straxt efter intervjuerna hölls, fick undertecknad en kallelse till möte med arbetsgrupp och 

personal för en genomgång av intervjuerna och resultatet som sammanställts av projektets 

egna anställda.  Undertecknad blev blev förfrågad över hur intervjus processen framskred. 

 

 

5.1. Datasekretess 
 

Med datasekretess menas huruvida personliga uppgifter så som namn, adress, ålder och 

dylikt, offentliggörs eller ges ut åt förtroendevalda yrkesmänniskor. Givetvis arbetar alla 

dessa yrkesprofessionella under tystnadsplikten, vilket är en juridisk stadgad åtgärd inom 

sociala sektorn. Datasekretessen är också en av de viktigaste delarna av en fungerande 

yrkesetik och yrkesetiskt agerande.  
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För att få det här projektet att fungera bör personalen och de yrkesprofessionella inom 

projektet och arbetsgruppen ha kunskaper om huruvida datasekretessen och tystnadsplikten 

framskrider och fungerar. Datasekretessen i projektet har som främsta uppgift att skydda 

de frivilliga familjernas integritet och så även personal och arbetsgrupp. 

 

Under arbetet iakttas tystnadsplikten och datasekretessen. Inga uppgifter om potentiella 

familjer uppges under processen, utan dessa kontaktas via kommunens eller stadens 

socialsektor, d.v.s. personer som är i kontakt med dessa genom familjearbete så som 

socialarbetare, socialchefer och familjearbetare. Med andra ord, familjearbetaren (el. 

dylikt) tar kontakt med familjen och frågar om de frivilligt vill ställa opp på en intervju. 

Om de tillåter det, ger t.ex. familjearbetaren ut kontaktuppgifterna till intervjuarna, med 

familjens godkännande.  

 

Vid intervjuns framförande förklaras först att allt som sägs är konfidentiellt och allt 

material kommer att förstöras efter sammanställningen är gjort. Detta gäller det som 

skrivet ner till papper och den auditiva inspelningen. I materialet som samlas under 

intervjun framkommer inga namn, t.ex. får familjen namnet “familj 1 i Malax kommun” 

eller “familj 2 i Närpes stad”. Detta innebär att namn på familjemedlemmar, tjänstemän, 

familjearbetare, socialarbetare eller socialchefer offentliggörs ej heller. Ej heller 

dokumenteras dessa namn. Texten som sammanställs som resultat av intervjuerna får inte 

heller beskrivas så pass att man kan lista ut vem eller vilka som texten pekar till. I detta 

lärdomsprov framförs intervjuerna som familj A, familj B och familj C, för att säkerställa 

kommunens och familjens anonymitet.  

 

Resultatet är ändå viktigaste med hela undersökningen. Vad familjerna berättar är av större 

tyngd än namn, adress och övriga sekretessbelagda faktorer Dessa fyller ingen större 

funktion utan kan bra utebliva. Datasekretess är ändå av stor vikt under arbetsprocessen 

och efteråt och bör därför respekteras och följas. 
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5.2. Målgrupp 
 

Målgruppen för projektet är familjer i Österbotten som fått familjearbete. För detta 

lärdomsprov avgränsades målgruppen regionalt, inom K5 området, d.v.s. Kust-Österbotten, 

innehållande Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad. För denna undersökning är 

det optimala familjer, med olika bakgrunder, strukturer, orsaker till familjearbete, etnisk 

bakgrund o.s.v. Ett brett mångfald är att föredra för att få en så heltäckande bild som 

möjligt. Från början var tanken att man skall fokusera frågorna på barnen, till barnen och 

ur barnens perspektiv. Detta tankesätt modifierades till stora delar p.g.a. barnens bristande 

intresse att delta i frågorna, troligen p.g.a. ämnets karaktär och känslighet. 

 

Under denna undersökning valdes en familj per kommun. Det skulle det vara optimalt med 

flertalet familjer, dock saknades resurser för detta. Istället valdes en familj per kommun. 

Dessa familjer tillfrågades av dess respektive familje- eller socialarbetare ifall de vill 

frivilligt ställa upp på intervjun.  

 

Eftersom denna undersökning fokuserar på Kust-Österbotten, valdes alltså en familj från 

respektive kommuner. Dock finns det strukturella skillnader mellan hur socialvården 

förvaltas i dessa. Malax kommuns familjearbete sköts av en familjearbetare och en 

hemvårdare, Korsnäs kommuns familjearbete utgör 20 % av socialarbetarens arbetstid och 

hemservice kan ges vid behov. Närpes har däremot en familjearbetare på heltid och en på 

halvtid. Kaskö har inga resurser för familjearbete men hemservice kan ges vid behov och 

Kristinestad har en hemvårdare. Resurserna inom kommunerna är alltså olikt fördelat och 

där av ser familjearbetet olika ut. De är olik fördelade delvis p.g.a. kommuns invånarantal.  

 

P.g.a. att resurserna är olikt fördelat, påverkar detta också på deltagande i undersökningen. 

Undersökningen påbörjades med en familj i Malax, därefter en familj i Korsnäs och 

slutligen en familj i Närpes. Kaskö och Kristinestad uteblev alltså p.g.a. bristande 

deltagande av familjerna i kommunerna.  
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5.3. Intervju 
 

Intervjun med de tre familjerna skedde alltså i par med en projektanställd. Intervjun är 

lämpligaste datainsamlingsmetoden p.g.a. ämnets komplexitet. Familjearbetets karaktär i 

frågorna är väldigt ingående och kräver ofta långa förklarningar och diskussioner, där av 

utesluts en kvantitativ metod så som enkät undersökningar. Undersökningen blir kvalitativ 

när man intervjuar familjerna och i denna undersökning läggs vikten på vad de berättar, 

mer än siffror och statistik. 

 

Syftet med undersökningen var att utvärdera hur familjerna upplever det familjearbete som 

familjerna har fått. För att förstå detta bör man börja med att förstå familjens bakgrund och 

hur familjearbetet kom till familjen. Även när familjearbetet kom, var informationen kom 

ifrån och vad dom hade för föreställningar före familjearbetet påbörjades.  

 

Vid familjearbetets början lever sällan verkligheten upp till de förväntningar som 

klienterna har före familjearbetet har startat. Där efter blir frågorna mera ingående på hur 

familjearbetet framlöper, familjens inställningar till familjearbetet. Slutligen behandlas 

frågor om hur klienterna vill att familjearbetet skall framskrida i framtiden, hälsningar till 

beslutsfattare och tjänstemän och utvecklingsförslag. 

 

 

5.4 Analys 
 

När alla tillgängliga familjer har intervjuats, gås materialet genom, som spelats in via 

bandspelare och skrivits ner till hands. Efter att man kartlagt regionalt var familjerna har 

gett det resultat som de har gjort förstörs de papper som ligger i riskzon för tystnadsplikten 

och datasekretessen. Man kartlägger även de allmänna dragen som framkommer i 

intervjuerna. Fokus ligger på huruvida man uppnådde syftet med undersökningen. Fick 

man en klarare syn på hur familjer i Österbotten upplever familjearbetet? Varför ser det ut 

så här? Finns det åtgärder? Feedback? 
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Genom att analysera det material som man samlat på sig genom dessa intervjuer lägger 

man grunderna för vad Kaste familjeprojekt II i Österbotten egentligen är: ett 

utvecklingsprojekt. Genom analyseringen får vi veta hur nuläget är, positiva saker, 

negativa saker och vad man bör utveckla för att säkerställa en god kvalitet inom 

familjearbetet.  

 

Vi ser olika trender inom flertalet av frågorna. Dessa trender avspeglar samhälleliga och 

individuella problem som familjer märker i vardagen, som inte fullt kan lösas eller har löst 

av kommun eller stad, t.ex. inte tillräckliga resurser och svag marknadsföring. 

 

 

6  Resultatredovisning 
 

I detta kapitel vill undertecknad visa vad klienterna inom familjearbete i kommunerna 

tycker om tjänsten. Gemensamma åsikter, gemenamma problem och utvecklingsförslag av 

klienterna, ligger av stor vikt i undersökningen. I beaktande bör tas de regionala 

skillnaderna gällande invånarantal, resurser, struktur och förvaltning. Dessa faktorer 

påverkar direkt och indirekt individens uppfattning av tjänsten som mottages.  

 

Även klienternas problematik inverkar på resultatet. Varje familjesituation är unik och 

insatserna varierar där efter. Familjearbetarens kunskaper och kompetens inverkar på 

yrkespersonalen och dennes arbete.  

 

I underkapitlet regionalt resultat beskriver undertecknad de olika starka, respektive svaga 

sidorna, enligt familjerna. Saker som gör familjearbetet i kommunen unikt och speciellt 

lyfts fram. En beskrivning av familjerna och deras bakgrund beskrivs en efter en.  

 

I underkapitlet “Tendenser inom familjearbetet” lyfts gemensamma problem och åsikter 

fram. Också gemensamma faktorer som påverkar familjens hälsa, arbetets framskridande 

och gemensamma önskemål ges i detta kapitel sig till känna. Detta är av stor vikt för att 

vidareutveckla verksamheten och familjearbetet för att bemöta familjens behov och 

önskemål.  
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“Tillvägagångssätt med undersökningsresultatet” berättar om vad man gör som näst med 

det resultat som fås genom undersökningen. Vad är nästa steg? Hur ska vi gå vidare och 

hur skall vi utveckla verksamheten? Genom att se tillbaka på syftet med undersökningen 

ser man om man uppfyllt de mål man lagt för uppgiften och med detta kan man se vilka 

åtgärder som krävs för att uppfylla dessa mål. 

 

 

6.1 Regionalt resultat 
 

I detta kapitel förklaras resultatet regionvis i Kust-Österbotten. De tillgängliga familjerna 

är stationerade i Malax, Korsnäs samt Närpes. Kaskö och Kristinestad uteblev p.g.a. 

bristande intresse och tillgänglighet av familjerna. I Kristindestad och Kaskö används 

främst hemvård och hemservice vid behov. 

 

Resultatet skiljer sig något p.g.a. att familjearbetets struktur ser något olika ut i vardera av 

kommunerna. Trots olikheterna finner vi liknande åsikter och trender i det som familjerna 

påstår. Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård är på så sätt 

lämplig organisation för att organisera verksamhet som gynnar dessa familjer, deras 

önskemål och åsikter i regionen. Det är samkommunens uppgift att ordna sådan 

verksamhet.  

 

De intervjuer som framställs här nedan, presenteras som familj A, familj B och familj C. 

Undertecknad följer datasekretessen och offentliggör ingen kommun, tjänsteman eller 

familj för läsaren. Ej heller ges information i texten som skulle påvisa tydligt vilka dessa 

ovannämnda är. Det är ändå av stor vikt att få information om familjen och dess bakgrund, 

för att förstå familjearbetet och familjen bättre. 
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6.1.1 Familj A 

 

Familjen som intervjuades är en typisk kärnfamilj med 3 barn. Familjearbetet kom till 

familjen via rådgivningen. Orsaken till att familjearbete blev aktuellt när barn nyligen 

föddes och faderns ledighet i hemmet tog slut och han återvände till arbetet. Moderns 

relation till arbete förblev okänt under intervjun. 

 

Båda föräldrarna ansåg att familjearbetet kom i rätt tid. De hade inga som helst förutfattade 

meningar om familjearbetet innan det började. 

 

“Vi visste inte att det fanns och vi hade inte ens tänkt tanken på det”, berättar fadern. Detta 

tyder på att marknadsföringen av familjearbete inte är tillräcklig trots att rådgivningen har 

framgångsrikt lyckats meddela om detta i god tid. Modern berättar att hon gärna skulle haft 

tillgång till familjearbete 2 ggr/dag i början av familjearbetet.  

 

“Ta tillvara på att de kommer och ha färdigt planerade arbetsuppgifter tills de kommer” 

berättar modern som tips till framtida familjer som börjar med familjearbete. “Erbjud er 

att göra hushållsarbete och låt modern vila om det går att ordna” råder fadern som råd till 

en familjearbetare som börjar i en ny familj. 

 

Det viktigaste stödet som familjen har fått, enligt familjen, är att någon har kommit dit och 

att det alltid har varit samma person. Det negativa gällande familjearbetet är att man skulle 

gärna ha mera stöd och det saknas “inhoppare” vid familjearbetarens frånvaro. Nu har 

familjen enbart positiva tankar om familjearbetet och säger att det är bra stöd.  

 

Familjen blir tillfrågad hur de tror att familjesituationen ser ut om 5 år och båda föräldrarna 

svarar: “barnen finns på dagis och i skola. Det lär vara full rulle här hemma men kanske 

vi får lite tid för oss själva”. I denna vision finns inget familjearbete men familjen hävdar 

att de tar gärna hjälp av familjearbete i framtiden. Om familjen inte skulle fått 

familjearbete skulle deras liv idag bestå av värre tillvaro, stress, stök, skrik och bråk, 

berättar fadern.  

 

Slutligen frågar vi om familjen har några önskemål eller hälsningar om hur familjearbetet 

borde utvecklas i kommunen. “Mera resurser krävs. Vi behöver mera familjearbetare och 
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dra absolut inte in på det”, säger fadern. “Vi vill också hälsa att det skulle vara bra med 

kvälls- och nattstöd”, säger modern. 

 

Som slutsats av intervjun, på ett regionalt plan, kan vi säga att familjen finner 

familjearbetet så gott som tillfredsställande, men mer resurser bör tilläggas från 

kommunen. Det krävs även mer marknadsföring av familjearbete och familjen finner inte 

familjearbete som något stigmatiserat. Familjearbetets karaktär var i denna familj främst att 

stödja föräldrarna i barnfostran och stärka de egna resurserna, genom att hjälpa till med 

vardagliga sysslor och förhindra utmattning hos föräldrarna.  

 

 

6.1.2. Familj B 

 

Familjen som intervjuas består av en ensamstående fader och hans biologiska dotter. 

Fadern och moderns separation ledde till att hans andra dotter spenderar sin tid hos 

modern. Det råder en vårdnadstvist och barnskyddsrelaterat familjearbete är aktuellt i detta 

fall. Familjen kom i kontakt med familjearbete via personal inom kommunens sociala 

avdelning. Barnet/ungdomen deltar också frivilligt i intervjun.  

 

“Vi har varit i socialens papper i en längre tid, men familjearbete blev först aktuellt för ett 

år sen. Det skulle gärna fått komma tidigare. Äldsta dottern vägrar ha familjearbete”, 

berättar fadern. Fadern och dottern hade en positiv syn på familjearbetet före familjearbetet 

hade inletts. “Det hela började med vår skiljsmässa. Vi fick efter många om och men 

familjearbete, för barnens skull, då främst för att äldsta dottern är bångstyrig”, fortsätter 

han.  

 

Som råd till framtida familjer som kan behöva familjearbete vill han uppmuntra. Fadern 

säger att det finns inget att tveka över och det finns inget negativt med familjearbetet. Åt 

framtida familjearbetare uppmanar han att vara lyhörd, nyfiken och hålla en sund kontakt. 

Fadern bestämmer inte vad familjearbetaren ska göra, utan det görs upp mellan 

familjearbetaren och dottern, hävdar dottern. 
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Den sunda kontakten har varit av största vikt samtidigt som att man kunnat “ladda ur sig” 

vid “socialen”, påstår fadern. Också säger fadern att det som varit värst är att man tagit bort 

hårdhandskarna i behandlingen av skiljsmässan och “socialen” beter sig lite smålöjligt. 

Fadern räknar upp mångtalet negativa åsikter om “socialen”. Finns inget negativt med 

själva familjearbetet, förutom att det skulle vara mera av det och mera på hemmaplan för 

att spara kostnader. Enligt barnet/ungdomen har det roligaste med familjearbetet varit 

shoppingen och bowlingen. 

 

När vi disskuterar alternativet om en tillvaro utan familjearbetet i framtiden, om 5 år, och 

nuet tror fadern att den yngre närvarande flickan lär ha de bra medan modern och den 

äldsta flickan lär ha det mindre bra, tack vare att den yngre dottern varit mottaglig för 

hjälpen som erbjudits. Också tror fadern att hela situationen med skiljsmässan kommer att 

redas ut och lugnas ner. Han hoppas också att han kommer ha kontakt med sitt blivande 

barnbarn. Om familjearbetet inte skulle ha inträffat idag hos dem, tror dottern, att hon 

skulle knappast ha tillräckligt med kläder och skulle knappast må lika bra. Fadern tror att 

dotterns utveckling skulle ha hämmats av situationen och hon skulle troligen må ganska 

illa. 

 

Slutligen vill familjen hälsa till sina beslutsfattare och tjänstemän, hur familjearbetet borde 

utvecklas i kommunen. “Vi är tacksamma för att ni har hjälpt oss att hålla oss ekonomiskt 

stabila under hela processen. Dock vill vi rekommendera hårdhandskar och skärpning 

istället för det här daltande”, avslutar fadern. 

 

Under intervjun märker undertecknad att det verkar råda en viss förvirring gällande vad 

som faktiskt är familjearbete. Diskussioner om juridiska delen av skiljsmässa är 

återkommande och socialarbetare och socialchef är i skottlinjen jämt. Förvirringen sker 

troligen p.g.a. socialarbetarens arbetsuppgifter gällande familjen, är mångsidiga och 

involverar många processer som familjen går genomgår just nu. Åter i denna intervju är en 

bristande finansiering av familjearbetet och de knappa resurserna. 
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6.1.3. Familj C 

 

Familjen kom i kontakt med familjearbete via “socialen”. Familjen består av en 

ensamstående moder med hennes två biologiska barn. Modern skilde sig från fadern efter 

att fadern drabbades av någon form av psykisk sjukdom och förflyttades till annan ort. 

Missbrukproblematik ligger i grunden. Familjen drabbades av ekonomisk ostabilitet efter 

skiljsmässan och familjearbete erbjöds via kommunens socialarbetare. Modern anser att 

familjearbete kom i rätt tid.  

 

P.g.a. moderns jobbs karaktär, har hon därför en liten förståelse om vad familjearbetet 

innebär, före familjearbetet påbörjades. Situationen före familjearbetet inleddes beskriver 

hon som kaotisk. Hon skulle dock ha önskat mer information om den ekonomiska delen av 

familjesituationen, gällande understöd och utkomststöd. Familjearbetaren hjälper henne 

med ekonomisk planering av vardagliga utgifter. 

 

“Det är viktigt att man tar kontakt så fort som möjligt och för sig själv och för barnens 

skull är det viktigt att man är så öppen som möjligt”, säger modern som tips för framtida 

klienter inom familjearbetet. “Informera om den ekonomiska hjälp man kan få, hjälp att 

strukturera och planera. Försök gärna involvera fadern eller fadersfiguren mera”, ger 

modern som tips åt blivande familjearbetare eller familjearbetare som skall påbörja ett nytt 

klientskap.  

 

Den viktigaste åtgärden har varit det stöd som familjen har fått. “Det absolut värsta är att 

det hela tar så mycket tid. Fadern skulle måste betala understöd och sina skulder mycket 

tidigare. Dessutom skulle han behövts finnas mera tillgängliga för barnens skull. De 

lämnas ju utanför och ovetande.”, berättar modern.  

 

Modern anser att nu har hon bra tankar om familjearbetet och hävdar att hon mår mycket 

bättre nu tack vare det. Om 5 år tror hon att allt kommer att vara bra men vad som helst 

kan hända. Hon tvekar inte det minsta om att använda sig av familjearbete i framtiden om 

det behövs. Utan familjearbetet tror modern att det skulle vara mycket stridigheter och 

ingen kontakt till fadern över huvud taget för familjearbetaren har fungerat lite som en 

mellanhand. 
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“Vi behöver mer familjearbetare, kris-dejour och absolut mer reklam och en lägre tröskel. 

Även stödgrupper för mödrar i liknande situationer skulle vara på sin plats. Familjearbetet 

behövs och gör mer nytta än vad man kan tro”, hälsar modern till tjänstemännen och 

beslutsfattarna för att utveckla familjearbetet.  

 

Barnen informerades om intervjun och frågades om då ville delta, dock blev svaret 

negativt. Detta troligen känsligheten gällande familjeproblematikens karaktär. 

Tacksamheten är dock stor och öppenheten lika så. Vad som räknas som familjearbete och 

socialarbete verkar suddigt.  

 

 

6.2. Tendenser i undersökningen 
 

I dessa tre intervjuer med familjer som fått familjearbete av olika orsaker. Dock ser man i 

dessa intervjuer liknande drag och återkommande problem som försvårar arbetet för 

familjearbetaren, klienten och organisationen. Dessa bör åtgärdas för att få familjearbetet 

att löpa lättare.  

 

Vid början av intervjun frågas familjerna om hur de har kommit i kontakt med 

familjearbetet och ständigt återkommande är “via socialen” d.v.s. socialarbetare. Också via 

“rådgivningen” vilket troligen hänvisas till föräldramottagningen. Familjearbetet kommer 

alltså i kontakt med familjer via någon yttre instans eller kontakt.  

 

Trots bristande marknadsförning av tjänsten hade familjerna positiv inställning till 

familjearbetet före det påbörjades. Viktigaste insatsen för familjerna har varit stödet i en 

eller annan form. Negativa upplevelser av familjearbetet, som har varit återkommande i 

intervjuerna, har varit ovetskapen om skillnaden mellan familjearbete och socialarbete, 

vilket förvirrar klienterna.  

 

Klienterna känner en byråkratisk betungande effekt av socialväsendet i olika former som 

ger en misstro mot familjearbetet p.g.a. oklarheterna över vad som är vad. Familjerna anser 
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dock att det som egentligen är avsedd att vara familjearbetet som de har fått, har varit 

positivt och deras liv skulle se kaotiskt ut utan detta. 

 

Utvecklingsförlagen som gavs av familjerna är många likartade. Klienterna är medvetna 

om att familjearbetets resurser bör ökas internt med personal och ekonomiska resurser för 

att öka kvaliteten. Också mer reklam och marknadsföring gällande familjearbetet krävs för 

att nå ut till familjer och öka kunskapen om familjearbetet, för att på så sätt sänka tröskeln 

och avstigmatisera det.  

 

En av grundtankarna i undersökningen var att fokusera på barnen i familjen. Grundtanken 

modifierades något så att man först frågar om barnet har intresse av att delta. 

Problematiken med barnens deltagande i intervjun förblev att det är ett känsligt ämne, 

barnens åldrar varierar och så även intresset. Önskvärt skulle varit mer deltagande från 

barnens sida för att kunna vidare framföra barnens åsikter och tankar och på så vis kunnat 

utveckla verksamheter som gynnar dem, från deras egna förslag. 
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Figur 2. Gemensamma drag i intervjuerna 

 

 

6.3. Tillvägagångs-sätt med undersökningsresultatet 
 

Målet med Kaste programmet är att minska skillnaderna i välfärd och hälsa. Detta genom 

förebyggande arbete, ökad delaktighet hos riskgruppen och minska våldet i nära relationer 

och i familjer. Strukturer och tjänster ska bli klientorienterade, tjänsterna ska vara av god 

kvalitet och vara effektiva. Servicestrukturen ska vara ekonomiskt hållbart och genom 

ledarskapet tryggas en välfungerande service och en kunnig välmående personal.  

 

Syftet med detta lärdomsprov är att intervjua familjer i kust-Österbotten som fått 

familjearbete, i olika former, hur de har upplevt familjearbetet och huruvida de tycker att 
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man borde utveckla familjearbetet. Genom dessa intervjuer försäkrar vi oss om hur god 

servicen som erbjuds är och hurudana behov av familjeinriktade serviceformer som 

familjerna upplever.  

 

I kapitel 6.2 berättas vilka gemensamma drag och åsikter familjerna i 3 olika kommuner 

har och upplever. Eftersom familjearbetet i de olika kommunerna skiljer sig väldigt mycket 

i arbetsform och struktur, lämpar dit sig att en regionalt övergripande organisation så som 

K5 utför gemensamma åtgärder för att gynna invånarnas välfärd, där hemkommunen inte 

känns tillräcklig. 

 

Dessa trender som finnes inom intervjuerna är riktlinjer för vidareutvecklingen av 

familjearbetet. En tydligare och effektivare marknadsföring behövs. Klara riktlinjer för vad 

som räknas som familjearbete och socialt arbete är nödvändiga.  

 

Genom en tydlig och klar marknadsföring kan man nå ut till familjer snabbare, vilket i sin 

tur är kostnadseffektivt för samhället. Vi behöver alltså lägga stor tyngd på förebyggande 

familjearbete via t.ex. marknadsföring Man bör öka resurserna inom familjearbetet genom 

t.ex. att anställa fler, ha en fungerande vikariebank samt möjlighet till skiftande arbetstider.  

 

Resultatet bör ges åt kommunens och samkommunens beslutsfattare för att kunna justera 

och utöka budgeten inom familjearbetet så att resurserna skulle ökas. Genom detta resultat 

ser beslutsfattare och tjänstemän vilka åtgärder man borde göra i enlighet med den 

efterfrågan klientgruppen ställer. Beslutsfattare borde även inse hur mycket dessa åtgärder 

skulle spara åt kommun och samhälle i längden. 

 

Slutligen bör man ändå poängtera att själva familjearbetet har varit av god kvalitet enligt 

klientgruppen. Man bör ändå inte sluta utveckla verksamheten och genom dessa intervjuer 

är det lättare att skapa en förståelse över nuläget för att sedan veta hur man ska ta sig 

framåt.  
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7. Sammanfattning och slutdiskussion 
 

Syftet med denna undersökning var att förstå hur familjer, som fått familjearbete, upplever 

detta. Syftet var också att se hur kommunen lyckas svara på familjens behov och 

förväntningar. Tanken var att man skall kunna förbättra och utveckla verksamheten, genom 

att öka familjens delaktighet, vilket finns inom ramarna för de mål som lades upp i Kaste 

Familjeprojekt i Österbotten II. 

 

För att avgränsa undersökningen till ett mer regionalt anpassat område, gjordes detta inom 

K5:s regionala område, d.v.s. Kust-Österbotten. Arbetsmetoderna i detta lärdomsprov är 

upplagda och godkända av projektanställda och sakkunniga inom området via 

arbetsgruppen. Eftersom undertecknad inte är projektanställd förblev undertecknad som en 

extra resurs för K5 och projektet och fick därför tillgång till projektets material och 

familjer. 

 

Genom intervjuer med familjerna finner vi regionala likheter och olikheter, vilket mycket 

beror på förvaltningen och strukturerna inom kommunerna. Optimalt för lärdomsprovet 

skulle varit en familj från vardera av Kust-Österbottens kommuner, men Kaskö och 

Kristinestad uteblev p.g.a. frånvarande frivilliga familjer. Undersökningen blir därför inte 

heltäckande för Kust-Österbotten utan endast 3/5 kommuner berättar hur de upplever 

familjearbetet. Detta är ändå en majoritet och kan därför anses relativt lyckat. 

 

För att förstå sig på familjernas situation är det viktigt att man har teoretiska kunskaper om 

familjearbetet, familjen och familjeproblematiken som kan uppstå. För att ha denna 

teoretiska bakgrund bör man ha lämplig utbildning, t.ex. socionom(YH) med inriktning på 

familjearbete. Den denna utbildning anses man vara lämplig för familjearbete och 

yrkestiteln ”familjearbetare”. Man förstår sig på familjens struktur, problemen och hur man 

lämpligt löser dessa med socialpedagogiska arbetsmetoder och yrkesetiskt arbetssätt. 

 

Vi ser klassiska åsikter framföras i dessa intervjuer. T.ex. anser klientgruppen att 

familjearbete behövs och behöver dessutom mera resurser för att möta klienternas optimala 

behov. Under projekttiden har man kommit till slutsatsen att man bör fokusera mer på 

förebyggande familjearbete, vilket verkar vara otillräckligt i nuvarande läge.  
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Med detta förebyggande arbete når man ut till familjer i riskzon tidigare och kan därför 

ingripa före någon större skada är skedd. Med förebyggande arbete marknadsför man även 

tjänsten bättre, vilket skulle leda till att man når klienterna snabbare, men även att 

familjerna vet den tydliga skillnaden på socialt arbete och familjearbete. Förebyggande 

arbete och även familjearbete är ekonomiskt lönsamt i jämförelse med samhälleliga 

kostnader för vad familjen och familjemedlemmarna börjar kosta för samhället om de inte 

får samma hjälp, t.ex. boendekostnaderna barnskyddsenhet. 

 

Exempel på förebyggande familjearbete skulle är planerna på familjeskolningar som 

planeras påbörja i Kust-Österbotten. Även gruppverksamheter så som stödgrupper och 

lägerverksamhet har visat sig ha god effekt på klienterna.  

 

Slutligen kan man säga att undersökningen har varit lyckad, eftersom var att intervjua 

familjerna om hur de upplever familjearbetet, vilket har genomförts. Resultatet insamlades 

och analyserades, vilket ger oss en kvalitativ bild av hur familjearbetet upplevs. Dessutom 

ser vi hur man kan utveckla familjearbetet enligt familjens önskemål, vilket ger en grund 

för att vidareutveckla verksamheten. 
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Familj_____ i _______kommun/stad 

 

1. Hur kom familjearbetet in i er familj? 

 

 

2. Vilka Vägar? 

 

 

3. Hur började det? 

 

 

4. Kom det i rätt tid? 

 

 

5. Varifrån fick ni information? 

 

 

6. Vad hade ni för tankar och föreställningar om familjearbetet innan det började? 

 

 

7. Beskriv familjesituationen hur det var när familjearbetet blev aktuellt 

 

 

8. Finns det något ni skulle velat ha annorlunda i början? 

 

 

9. Om ni skulle ge råd åt en familj som börjar med familjearbete, vad skulle ni ge för råd? 
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10. Vad skulle ni ge för råd åt en familjearbetare som börjar i en ny familj? 

 

 

11. Vem bestämmer vad familjearbetaren ska göra? 

 

 

12. Vad har varit det viktigaste stödet/vad har varit bäst? 

 

 

13. Vad har varit riktigt dåligt? 

 

14. Största besvikelsen? 

 

 

15. Vad har ni nu för tankar om familjearbetet? 

 

 

16. Barnets upplevelse av familjearbetet, vad har varit roligt/mindre roligt att göra? 

 

 

17. Hur tror ni att läget ser ut om 5 år? 

 

 

18. Kan ni ta hjälp av familjearbete även i framtiden? 
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19. Hur skulle er liv ha sett ut idag utan familjearbete? 

 

20. Vad är ert budskap till tjänstemän och beslutsfattare om hur familjearbetet borde 
utvecklas i er kommun? 
 

 

21. Övriga hälsningar, vad och till vem? 

 

 

Bomusfråga till barnen: Om du fick bestämma, hur skulle det vara då? 

 


