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FAMILJENS DELAKTIGHET I 
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FAMILJEARBETE

FORSKNINGS-

KONTEXT
Praktikforskningen gjordes i samarbete 
med Raseborgs stads barnskydd och 
deras intensiva familjearbete.  I den nya 
barnskyddslagen (417/2007, 5 §) som 
trädde i kraft 2008 skrivs det 
uttryckligen att barn och ungas åsikt 
och önskemål ska tas i beaktande i 
barnskyddsärenden som beror dem 
själva. I socialvårdslagen (1301/2014, 
10 §) betonas att familjens och barnens 
önskemål ska tas i beaktande när 
service erbjuds åt familjer. 

SYFTE
Syftet med praktikforskningen är att 
genom intervjuer få en bild av hur 
samarbetet mellan barnskyddet och 
familjen fungerar under familjearbetet. 
Hur tas familjens egna upplevelser och 
åsikter i beaktande. Hörs familjen 
tillräckligt och upplever familjen att de 
är delaktiga in processen.

• hur kommer familjens delaktighet 
fram i delprocesserna inom 
barnskyddets intensiva 
familjearbete?

MATERIAL OCH 

ANALYS
Intervjuer har använts som 
materialinsamlingsmetod. Totalt var 
respondenterna fyra till antalet, tre 
vuxna och ett barn.

Som analysmetod användes narrativ 
analys. Genom att gå igenom materialet 
och gallra bort sådant som inte är 

relevant för forskningen och 
intervjupersonernas berättelser fås en 
mera renodlad version av intervjun som 
bildar en mer sammanhängande text. 
Genom berättelser eller narrativ 
Intervjupersonernas egna upplevelser 
står i fokus och de egna personliga 
tolkningarna är i centrum. 

RESULTAT
Familjerna var nöjda med 
familjearbetet och upplevde att det 
fyllde en tydlig funktion. Resultaten 
visade att familjearbetarnas personliga 
egenskaper och färdigheter att föra en 
dialog med familjen har en betydande 
roll. 

Resultaten visade att upplevelsen av 
delaktighet varierade. Det upplevdes 
delvis att barnen inte hade träffats eller 
hörts tillräckligt under familjearbetet.  
Dock upplevde föräldrarna själva att de 
haft möjlighet att vara delaktiga i 
utformningen av familjearbetet. 

IDÉER FÖR 

UTVECKLING
Praktikforskningen producerade nyttig 
information om hur familjearbetet 
upplevs av familjerna. Dock är det 
viktigt att reflektera över huruvida 
arbetet som utförs är tillräckligt 
barncentrerat och att barnets åsikter tas 
i beaktande.  Familjearbetet hos de 
intervjuade familjerna följde en ganska 
informell struktur. De hade inte haft 
inledande samtal tillsammans med 
socialarbetaren där målsättningarna 

görs upp och inte heller haft 
regelbundna mellanutvärderingar. I ett 
målinriktat lösningsbaserat intensivt 
familjearbete borde det dock ingå 
regelbundna möten där arbetet 
utvärderas. 

De intervjuade hade haft familjearbete i 
åratal. Resultaten tyder på att 
familjerna skulle gynnas av en tydligare 
struktur i arbetet och mer regelbunden 
uppföljning familjearbetet.

Familjerna upplevde även att de hade 
dåligt med förhandsinformationen om 
familjearbetet. 
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