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Avancerad analys för barnfamiljer 
(LEA) 

I kommunernas gemensamma projekt gällande avancerad analys för barnfamiljer (LEA)* 
har man skapat en unik lägesbild av välbefinnandet bland barnfamiljerna med hjälp av 
artificiell intelligens. Lägesbilden för barnfamiljerna har skapats genom att registeruppgifter 
om barn, unga och barnfamiljer från olika nationella källor har utnyttjats. Utsikten som 
tagits fram med hjälp av en avancerad analys ger information om familjernas strukturer, 
utkomst, utbildningsnivå och hälsa. Projektets lägesbild möjliggör granskning av 
kommunernas välfärdsutsikter på stadsnivå samt regional granskning på postnummernivå. 

Analytiker behandlar registermaterial i Findatas informationssäkra driftmiljö. I materialet 
kan man inte identifiera enskilda familjer, utan data sammanställs på befolkningsnivå

Registerdatakällor som använts i projektet:

• Datatillstånd från Findata (Lag om sekundär användning av personuppgifter inom
social- och hälsovården § 552/2019) 
o Befolkningsdatasystemet (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata)  
o Grundläggande utkomststödsregistret (FPA) 
o Mottagare av allmänt bostadsbidrag och betalningar (FPA) 
o Arbetslöshetsskyddets avgiftsuppgifter (FPA) 
o Pensionsregistret: arbetspensioner (Pensionsskyddscentralen) 
o Vårdanmälningsregistret inom hälsovården (Hilmo) 
o Vårdanmälningsregistret inom socialvården (Socialhilmo) 
o Öppenvårdsanmälningsregistret för hälsovården (Avohilmo) 
• Andra registerkällor: 
o Inkomstregistret (Skatteförvaltningen) 
o Examensregistret (Statistikcentralen) 



Delprojektens förkortade meddelande 
om resultaten i LEA-projektet:

Tammerfors och Ylöjärvi:

Betydelsen av flyttrörelsen betonas i Tammerfors. I staden finns i synnerhet barnfamiljer som har svagare sociala nätverk 
på grund av att mor- och farföräldrarna eller andra anhöriga bor längre borta. Dessa familjer kan behöva mer stöd från de 
sociala nätverken. I Tammerfors bor även många ensamstående familjer samt minderåriga unga som bor självständigt. 
Dessa har ofta flyttat till Tammerfors från en annan ort.

I skenet av projektresultaten kan man säga att majoriteten av barnfamiljerna i Tammerfors mår bra. I Tammerfors finns 
dock en riklig mängd familjer som behöver stöd med ekonomin, hälsan, utbildningen eller i ärenden som berör sociala 
resurser.

I Ylöjärvi det finns en uppsjö av välfärdsresurser i barnfamiljer, med särskild tonvikt på antalet småbarnsfamiljer och 
spegelbilden av barnfamiljer i Tammerfors.

Vasa och Laihela: 

De insamlade och analyserade uppgifterna berättar att en stor del av barnfamiljerna i Vasa och Laihela har grundpelarna i 
skick. Välfärden bland barnfamiljerna är mycket likartad i Vasa och Laihela. I området finns dock mycket olika 
bostadsområden.  

I Vasa finns synnerligen många familjer med barn i tonåren. Familjerna i Vasa flyttar mindre.  I Laihela däremot finns 
aningen fler småbarnsfamiljer och mer flyttande familjer. 

Det utvecklingsarbete som gjorts inom projektet är en viktig öppning till att mer omfattande tillämpa informationen och 
framför allt för att bättre förstår livssituationen hos invånarna.

Björneborg:

Vi har inom projektet utifrån situationsbilderna tillsammans med de sakkunniga skapat bättre förståelse om barnfamiljerna 
i Björneborg samt hurdan deras välfärdssituation är. Utifrån situationsbilderna har det varit fint att konstatera att i regel
uppfylls förutsättningarna för en god välfärd bland barnfamiljerna i Björneborg. Vi har dock även många barnfamiljer som 
behöver stöd i livssituationer som belastar familjens normala vardag.  

I Björneborg påverkar en hög lokalkulturell egenskap i två föräldrars barnfamiljer, som återspeglar sig som låg flytthistoria. 
I familjer med ensamstående föräldrar förekommer dock en riklig flyttrörelse och de utmaningar som medförs av detta i 
fråga om få sociala nätverk bör beaktas bättre vid stödande av föräldraskap. Därtill finns i Björneborg även en riklig mängd 
ensamboende minderåriga unga, vars välfärdsverkande faktorer bör stödas. Av de faktorer som belastar välfärden och 
resurserna hos barnfamiljer i Björneborg lyfts i förhållande till andra delprojekt fram den i synnerhet svaga 
arbetsmarknadsställningen och utmaningar relaterade till lägre utbildningsnivå. Vi ska lyssna på familjerna och svara på 
deras behov samt utveckla verksamhet som överskrider organisationsgränserna.

Vanda:

Utifrån projektresultaten kan det konstateras att Vanda allmänt sätt är en trygg kommun för barnfamiljer. I heterogena 
familjerna finns en relativt jämn fördelning av barn i olika åldrar.  Ofta upprätthåller familjerna sunda livsstilar och 
föräldrarna har goda resurser att uppfostra och stöda barnet. 

Fördelningen av välfärden bland barnfamiljerna i Vanda berörs av regionala särskilda drag. Mångformigheten i fråga om 
livssituationer och ett rikligare servicebehov är vanligare i befolkningscentren än i glesbebyggelsen, således byggs 
välfärden ofta upp på en grund av höga socioekonomiska faktorer. Det systemiska servicebehovet, användningen av 
socialservicen, utmaningar med arbetslösheten och flyttande betonas i synnerhet invid tätt bebyggda rälstrafiksområdena. 

Situationsbildsanalytiken skapar en möjlighet att på fenomennivå granska situationen för barnfamiljerna i de olika 
områdena i Vanda. Den tillsammans med sakkunniga skapade familje- och områdesmedvetenheten möjliggör att servicen 
och de yrkesinriktade resurserna kan inriktas. 



Tio grupper som har delats med hjälp av servicebehovet in i LEA-
projekt 

Tammerfors Ylöjärvi Vanda Björne-
borg

Vasa Laihela

Ofta flyttande ensamstående föräldrars familjer
Ofta familjer med en förälder. Syskon, distansföräldrar samt mor- och farföräldrar bor oftast långt

borta, vilket gör att skyddsnätet är tunt. Därtill har familjerna många flyttar under de senaste fem

åren. Utbildningen fördelar sig på olika stadier, men oftast god sysselsättningstillstånd och inga

problem med utkomsten. Betydelsen av distansföräldrarnas inkomster betonas i förhållande till

familjens inkomster. I familjerna finns en del anteckningar från hälso- och sjukvården som berättar

om mental och fysiskt illamående (våld, självmordsförsök).

6 % 6 % 6 % 5 % 4 % 6 %

Trygga småbarnsfamiljer
Två föräldrars familjer som talar inhemska eller främmande språk, som ofta har få stödbehov. I 

familjer där främmande språk förekommer bor accentuerat även andra släktingar. Familjer med få 

barn, där barn under skolålder och nära boende mor- och farföräldrar är i fokus. Familjerna flyttar 

sällan och använder inte social- och hälsovårdsservice desto mer. Examen på mellanstadium och 

högre examina betonas och ger goda färdigheter till att stöda barnets inlärning. Lite 

förekommande arbetslöshet och oförmåga till arbete, vilket garanterar en skälig inkomstnivå. I 

familjerna endast föga förekommande illamående (mentalt/fysiskt) eller ekonomisk osäkerhet.

20 % 28 % 30 % 23 % 24 % 26 %

Ensamstående förälders familjer med flera utmaningar
Familjerna är ofta enförälders familjer, där mödrarnas ålder är under 35 år och mor- och

farföräldrarnas ålder under 61. Familjerna talar såväl inhemska språk som främmande

språk. Utmaningar finns på många olika delområden inom välfärden samt i livsstilarna, t.ex. 

beroenden och utmaningar att sköta om sig själv. Prevalens i familjerna, vilket för sin del ökar på

användningen av social- och hälsovårdsservicen. Aborter och karies bland barn sticker ut till en del. 

I familjerna finns en riklig mängd neuropsykiatriska diagnoser. Risken finns att en låg

utbildningsnivå även sker i följande generation. Flyttar ofta, riklig användning av vårdtjänster samt

riklig arbetslöshet, men inte oförmåga till arbete. I familjerna finns hälsovårdsanteckningar om

illamående (fysiskt/psykiskt) och ekonomisk osäkerhet, vilket ses som klientskap inom

utkomststödet.

3 % 1 % 3 % 2 % 2 % 2 %

Familjer med en förälder och låg socioekonomisk ställning
Många ensamförsörjarfamiljer, med många barn och ofta under 61 åriga mor- och farföräldrar. I 

familjerna förekommer neuropsykiatriska diagnoser och psykiatriska diagnoser hos barn och 

distansföräldrar och därtill förekommer riklig användning av social- och hälsovårdsservice. Barn 

och unga har många anteckningar om karies. Föräldrarna har oftast låg utbildning. I familjerna och 

bland distansföräldrarna ofta studerande, vilket vid sidan om upplevs arbetslöshet skapar 

ekonomiska utmaningar. Inga faktorer som påvisar oförmåga till arbete, vilket också ses i att 

familjerna oftare lyfter grundläggande utkomststöd och bostadsbidrag än pensioner. I tillägg till 

ekonomiska osäkerheten även mental och fysisk osäkerhet (illamående).

5 % 3 % 6 % 4 % 4 % 3 %

Flerformiga familjer med relativt god välfärd
I familjerna förekommer många självständiga unga, enföräldersfamiljer samt ombildade familjer, 

där barnen ofta är över 13 år. Familjerna använder bara en del social- och hälsovårdsservice, men 

har syskon, distansföräldrar samt mor- och farföräldrar som bor långt borta och dödsfall bland 

familjemedlemmar har gjort skyddsnätverket tunt. Familjerna flyttar just inte alls och de har god 

sysselsättningssituation och ingen oförmåga till arbete. Av förmånerna lyfter familjerna pensioner 

och bostadsbidrag oftare än grundläggande utkomststöd.

15 % 13 % 14 % 18 % 14 % 13 %



Tio grupper som har delats med hjälp av servicebehovet in i LEA-
projekt

Tammerfors Ylöjärvi Vanda Björne-
borg

Vasa Laihela

Familjer med två föräldrar och låg socioekonomisk ställning
Familjer med två föräldrar, flera småbarn, i vilka förutom föräldrarna även någon annan släkting

kan bo. I familjerna betonas främmande språk samt en ung ålder i fråga om mödrarna samt mor-

och farföräldrarna. Familjerna har utmaningar med att upprätthålla hälsosamma livsstilar och

använder social- och hälsovårdsservice rikligt. Barnet och föräldern har oftare psykiska sjukdomar

än fysiska. I familjerna finns risken att en låg utbildningsnivå även sker i följande generation. 

Familjens ekonomiska utmaningar ses som arbetslöshet och klientskap inom grundläggande

utkomststöd. I tillägg till ekonomiska osäkerheten förekommer även mental och fysisk osäkerhet. 

Familjerna har rikligt stödbehov.

4 % 1 % 7 % 2 % 4 % 2 %

Distansförälderns välfärdsreserver som stöd i familjen
Omformade familjer, enföräldersfamiljer samt självständiga unga. I familjerna ofta barn i 

ungdomsålder. Familjerna har i regel goda välfärdsreserver: hälsosamma livsstilar, få flyttar och 

liten användning av social- och hälsovårdsservice, men ändå förekommer en del mental och fysisk 

osäkerhet. I familjerna finns p.g.a. god arbetssituation även stabila ekonomiska tillgångar, 

ensamboende unga har dock ekonomiska utmaningar. I familjen finns goda förutsättningar att 

stöda barnet med skolgången. Föräldern till barn eller en ung person boende på annan adress har 

goda välfärdsreserver, en hög utbildning och socioekonomisk ställning och även företagsamhet 

förekommer. Å andra sidan bor ofta syskon, distansföräldrar samt mor- och farföräldrar oftast 

långt borta, vilket gör att skyddsnätet är skralt.

11 % 6 % 7 % 8 % 9 % 7 %

Välmående familjer med två föräldrar
Till familjestorleken flerformade familjer som pratar inhemska språk och ofta har mor- och

farföräldrar som bor nära. Familjer bor ofta bestående på samma bostadsområde och de har

ekonomiskt och utbildningsmässigt kapital: i familjen finns högre befattningsinnehavare och

företagare, inga utmaningar som berör sysselsättning och ingen oförmåga till arbete. I familjerna i 

regel goda välfärdsresurser och föga behov till stöd, vilket ses i en låg användning av social- och

hälsovårdsservicen.

29 % 36 % 24 % 27 % 34 % 35 %

Oförmåga till arbete som utmaning i familjen
Familjer i olika form och med olika struktur som behöver mycket stöd, ofta med barn i 

ungdomsålder och ofta fler än 3 barn i familjen. Prevalens i familjen och användning av service 

samt en betydande mängd utmaningar med fysiskt och psykiskt mående samt att sköta om sig 

själv. Risk för att en låg utbildningsnivå fortsätter i följande generation. I familjen betonas 

ekonomiska utmaningar samt erhållande av invalidpension, att vara pensionerad betonas i 

familjen och hos distansföräldrarna. 

3 % 3 % 2 % 4 % 3 % 3 %

Arbetslöshet som utmaning i familjen
I flerformiga familjer där ökat stödbehov och arbetslöshet förekommer och därtill klientskap inom

bostadsbidrag och grundläggande utkomststöd. De unga i familjerna har psykiatriska diagnoser. I 

de familjer dar barnet eller den unge personen bor med en annan vuxen än sin egen målsman har

mera utmaningar med välbefinnandet. I dessa familjer förekommer också många syskon som bor

på olika adresser. Närföräldern har fler beroenden jämfört med distansföräldern. I familjen lägre

utbildning än distansföräldern, bland distansföräldrarna även studerande. Risk för att låg

utbildning återkommer i följande generation p.g.a. föräldrarnas utbildningsnivå.

3 % 3 % 2 % 6 % 3 % 3 %


