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BAKGRUND OM ENKÄTEN BARNETS RÖST 2019 
Barnets röst är Rädda Barnens enkät som 
genomförts sedan 2001. I undersökningen 
kartläggs barns och ungas egna tankar om 
olika teman.Undersökningens syfte är att 
göra barnens* egen röst till en del av varda-
gen och den bredare samhälleliga diskussio-
nen och beslutsprocessen. Kartläggningen 
görs i form av en enkät på nätet och är inte 
en egentlig undersökning, men fungerar som 
en riktgivande beskrivning av barnens erfaren-
heter i dagens Finland. I enkäten år 2019 
kartlades 13–17-åriga barns och ungas fram-
tidsplaner och drömmar på nationell nivå. 

Materialet samlades in landsomfattande 
(inkl. Åland) med en nätblankett på finska 
under tiden 20.5–17.6 och på svenska under 
tiden 27.5–17.6. Enkäten besvarades av totalt 
565 barn, av vilka nio svarade på svenska. 
Omkring 6 procent av deltagarna angav 
som sitt modersmål något annat språk än 
finska, svenska eller samiska. 68 procent  av 
deltagarna var flickor, 29 procent pojkar och 
omkring 3 procent valde alternativet ”annan” 
eller ”vill inte säga”. Vid tidpunkten för enkä-
ten studerade majoriteten (52 %) på klasserna 
7–9, 39 procent i gymnasiet och 7 procent i 
yrkesskola. Omkring två procent av delta-
garna sade sig falla utanför dessa alternativ. 
En del av dem förklarade detta med exempel-
vis dubbelexamen eller VALMA-utbildning som 
handleder för yrkesutbildning. 

När det gäller nätenkäter som utförs på soci-
ala medier kan man inte vara helt säker på 
deltagarnas bakgrund. Dessutom kan någon 
ha fyllt i blanketten flera gånger. Vid sidan av 
olika sociala medier (Facebook, Twitter och 
Instagram) kontaktades barnen bland annat 
via skolornas och andra stadiets studentfören-
ingar. Alla blankettens frågor var inte obliga-
toriska, och detta har beaktats i behandlingen 
av materialet. 

Enkätens resultat har publicerats i två delar, 
varav den första “Tryggt, rent och jämlikt 
– Barnens åsikter om framtidens Finland” 
behandlade drömmarnas Finland ur barnens 
perspektiv. I denna rapport granskar vi hur 
barnens erfarenheter av fattigdom påverkar 
deras framtidsplaner. Man vet att medellöshet 
förorsakar bland annat stress, avsaknad av 

visioner och osäkerhet. Dessutom kan fattig-
dom som upplevts under barndomen avspegla 
sig långt in i vuxenlivet. Att utsatthet överförs 
från generation till nästa generation märks 
utifrån denna enkät också i barnens förvänt-
ningar och oron för framtiden.

BARN BESVARADE
ENKÄTEN565

UTBILDNINGS-
BAKGRUND

KÖN

*FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) definierar barn som alla människor under 18 år. 
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CENTRALA  
RESULTAT 
11 % bedömer att deras 
familj är ”fattig” eller 
”ganska fattig”. 21 % 
bedömer att deras familj är 
”rik” eller ”ganska rik”

Fattigdom är vanligare 
i familjer med bara en 
förälder: av barn till 
ensamföräldrar bedömer  
23 % att deras familj är 
”fattig” eller ”ganska fattig”

16 % av barnen från mindre 
bemedlade familjer säger sig 
tro att de aldrig kan uppnå 
sina drömmar

Av barnen från mindre 
bemedlade familjer deltar 
61 % inte i avgiftsbelagd 
hobbyverksamhet, av barn 
från förmögna familjer deltar 
inte 34 %

32 % av barnen från mindre 
bemedlade familjer har 
mobbats på grund av sin 
ekonomiska situation, 13 % 
av samtliga som svarat

53 % av de som svarade 
berättade att de för 
närvarande är nöjda med sitt 
psykiska välmående

Barnen drömmer om 
vardagliga saker: eget hem, 
ett meningsfullt jobb, resor 
och familj

Av de som svarade definierade  
11 % sin familj som fattig eller 
ganska fattig 

De barn som svarade på enkäten ombads ge 
en bedömning av sin familjs ekonomiska situ-
ation. Utifrån svaren ansåg elva procent att 
de kom från en familj som var antingen ”fat-
tig” eller ”ganska fattig”. Av de som svarade 
ansåg 21 procent att deras familj var ”rik” 
eller ”ganska rik”. De tillfrågade ombads inte 
redogöra för sina vårdnadshavares verkliga 
inkomstnivå, utan bedömningen baserade sig 
på barnens egna erfarenheter. Den siffra som 
framgick av enkäten, elva procent, motsvarar 
ändå ungefär andelen småinkomsttagare i 
Finland. Enligt Statistikcentralen tillhörde 2017 
cirka tolv procent av befolkningen hushåll med 
små inkomster. Med detta avses hushåll, vars 
inkomster är mindre än 60 procent av medi-
anen. 

Av barnen i familjer med ensamförälder 
bedömde 23 procent att deras familj är ”fat-
tig” eller ”ganska fattig”. Av dem uppgav 
cirka en fjärdedel att deras vårdnadshavare 
för närvarande inte är i arbetslivet. I enkäten 
om familjer med bara en förälder kan över 30 
procent definieras som flerbarnsfamiljer, med 
fyra eller flera barn. De resultat som fåtts av 
undersökningen är inte överraskande, efter-
som ensamförälderskap och arbetslöshet ofta 
utsätter för fattigdom. Fattigdom är också 
vanligare i flerbarnsfamiljer.  

Upplevelsen av fattigdom är vanligare 
hos barn, som bor ensamma eller någon 
annanstans än hos sina vårdnadshavare. De 
utgjorde cirka fem procent av dem som sva-
rade. Till denna grupp hör också barn, som 
bor till exempel i fosterfamiljer eller i barn-
hem. Av dem ansåg en femtedel att de kom 
från en mindre bemedlad familj. 
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“Vi har endast råd med det allra 
nödvändigaste och då vi köper något 
väljer vi alltid det som är så billigt 
som möjligt.” 

När barn ombads att med egna ord säga 
varför de ansåg att deras familj var ”rik” eller 
”ganska rik”, motiverade de sitt svar ofta med 
materiella faktorer. Sådana var exempelvis ett 
stort egnahemshus, flera bilar och nya kläder. 
Dessutom nämndes i svaren bland annat upp-
repade semesterresor utomlands samt föräld-
rarnas välavlönade och uppskattade jobb.  

”Vi barn får ha så många motionshobbyer som 
vi vill, dessutom har vi råd med båt och att åka 
utomlands. Vi äter alltid bra.”

”Vi har ett egnahemshus med stor gård. Vi får 
med lillebror nya kläder och vi får fritt börja med 
nya hobbyer.”

Barn som vuxit i mindre bemedlade familjer 
verkade vara väl medvetna om sina föräldrars 
skulder, familjens inkomstkällor och orsakerna 
som lett till det ekonomiska trångmålet. Inköp 
som gällde barnen skedde ofta på lönedagen 
och det hände att föräldrarna lånade pengar 
exempelvis av sina släktingar. Barnen och för-
äldrarna diskuterade öppet om sina utgifter 
och i sparande deltog man med gemensamma 
krafter. Endast åtta procent av de barn som 
upplevt fattigdom ansåg att de för tillfället var 
nöjda med familjens penningsituation. Motsva-
rande siffra bland barn i rika och ganska rika 
familjer var 92 procent.

”Gymnasieböckerna är vi tvungna att köpa efter 
lönedagen, då pengarna räcker till. Jag får knap-
past alls nya kläder och ibland är det kärvt till och 
med i matbutiken.”

”Ganska ofta måste min pappa be om pengar av 
mina farföräldrar.”

I motsats till välstånd, syns fattigdom i bar-
nens vardag som brist på eller begränsningar 
i materiellt välstånd. Många barn säger att de 
med sina syskon bor i en för liten bostad, för 
att pengarna ska räcka exempelvis till mat, 
läkemedel eller el. Priser på inköp jämförs 
noggrant, och på grund av detta blir också 
vardagliga livsmedel kvar på butikshyllan. 

”Vi bor i en bostad där det inte finns plats för alla 
och familjen diskuterar jämt hur pengarna ska 
räcka till.”

”I butiken måste vi fundera på vilken produkt som 
är billigast och vi har inte råd med hobbyer eller 
resor.”

Dessutom måste barnen avstå från exempel-
vis cafébesök eller biokvällar med sina vänner 
på grund av sina vårdnadshavares penning-
situation. Med tanke på barnens välmående 
är det viktigt att de med sina jämnåriga kam-
rater kan delta i vardagliga och vanliga akti-
viteter. Om penningläget förhindrar sådana 
möjligheter, kan det för barnet kännas som 
ett stort problem. Det här avspeglade sig 
också på svaren i enkäten. 

“Vi har inte råd med bra mat och fina kläder. Jag 
skulle vilja gå på konsert och på café ens en gång 
i månaden som normala människor.”

5 



6  BARNETS RÖST 2019 • HUR PÅVERKAR FAMILJENS EKONOMISKA SITUATION BARNETS DRÖMMAR OCH FRAMTIDSPLANER? 

Den osäkra ekonomiska situationen 
begränsar barnens fritid 

CCirka hälften av de barn som svarade på 
enkäten deltar regelbundet i någon avgiftsbe-
lagd hobbyverksamhet. Det finns emellertid 
stora skillnader, om man granskar vårdnads-
havarnas ekonomiska situation. Uppemot  
61 procent av barnen från mindre bemedlade 
familjer säger att de inte deltar i avgiftsbe-
lagda hobbyer. Motsvarande siffra bland för-
mögna familjer är 34 procent.  

Orsakerna till att barn inte deltar i avgifts-
belagd hobbyverksamhet är många. I syn-
nerhet gymnasieelever ansåg att deras tid 
eller energi efter studierna inte räcker till 
för hobbyer. Studier kräver mer tid än förut i 
vardagen, när ett barn övergått från grund-
skolan till andra stadiet finns det inte över-
lopps energi för annan verksamhet. En del av 
barnen har funnit en meningsfull och gratis 
fritidsaktivitet till exempel genom försam-
lingen, medan andra upplever att de inte har 
behov av några hobbyer. Som förmånliga hob-
byer nämnde barnen bland annat tecknande, 
joggning, spel med kompisar och friluftsliv i 
naturen. 

I synnerhet barn från förmögna familjer anger 
ett jäktigt tidsschema eller att de inte har 
hittat någon intressant hobby som orsak till 

att de inte deltar i avgiftsbelagda hobbyer. 
Dessutom hade en del av de som svarade 
varit tvungna att avstå från sin motions-
hobby på grund av skador. Även bland mindre 
bemedlade barn var tidsbrist en vanlig orsak, 
dessutom motiverade de sitt val med långa 
avstånd och skuldkänslor. Många barn upp-
levde att det inte fanns tillräckligt intressanta 
alternativ på hemorten.   

”Jag har inte några kompisar som jag kan utöva 
hobbyer med, och jag varken orkar eller har tid 
med det utöver skolan, när jag ibland på en hel 
vecka inte ens hinner duscha mig på grund av 
skolarbeten.”

Utifrån de givna svaren är penningläget en av 
de vanligaste orsakerna till att ett barn stan-
nar utanför avgiftsbelagd hobbyverksamhet. 
Barnen säger att deras familj inte har råd 
med något ”extra”, och de inte vill vara till 
besvär för sina föräldrar. Dessutom har barn 
en högre tröskel att prova på nya hobbyer, 
om de är avgiftsbelagda. 

”Vi har inte råd. Och även om vi hade råd, får jag 
skuldkänslor om mina föräldrar blir tvungna att 
offra sina egna hobbyer och sin fritid för att jag 
ska få en chans att utöva min hobby.”

”JJag har inte pengar för sådant... Jag bor för 
tillfället inom den öppna vården och jag täcks inte 
begära av dem.”
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39 % har haft skuldkänslor på grund av 
sin familjs penningläge 

Ekonomisk osäkerhet märks också i många 
hem som försämrad stämning. De barn som 
svarade på enkäten berättade att föräldrarna 
bland annat grälade om pengar. Oron för 
familjens utkomst stressar föräldrarna och 
inverkar ofta negativt på föräldraskapet och 
familjens interna atmosfär. Dessutom upp-
levde barnen att de måste hjälpa sina föräld-
rar och att de själva måste skaffa pengar för 
sina utgifter. Av samtliga barn som svarade 
hade 39 procent haft skuldkänslor på grund 
av penningläget i familjen, upp till 76 procent 
av barnen hade definierat sig som fattiga eller 
ganska fattiga.  

”Jag vill inte begära pengar av föräldrarna, och jag 
finansierar själv mina utgifter kanske i ganska stor 
utsträckning jämfört med mina jämnåriga.”

”Föräldrarna grälar ibland om pengar, och jag har 
dåligt samvete om jag t.ex. behöver nya skor, om 
de gamla har gått sönder och jag har varit tvungen 
att köpa nya.”

Orsaker till skuldkänslor varierar beroende på 
penningläget. Barn till vårdnadshavare med 
små inkomster upplevde att de är betung-
ande för sina föräldrar. Till följd av detta 
försöker de begränsa sina utgifter och själva 
bidra med sin ekonomiska andel för familjens 
gemensamma bästa. Barn i familjer med god 
ekonomi har sannolikt mer skuldkänslor gent-
emot kompisar, som inte nödvändigtvis har 
samma möjligheter som de har. Dessutom 
trodde en del av barnen att andra barn var 
bittra eller avundsjuka gentemot dem.

”Vissa har varit kompisar med mig, endast om jag 
har gått med på att betala också deras inköp.”

Upp till en tredjedel av barn från mindre 
bemedlade familjer berättar att de blivit mob-
bade på grund av deras ekonomiska situation. 
Siffran bland alla som svarat var cirka  
13 procent. Trots att barn inte känner till 
andras ekonomiska situation, kan till exempel 
begagnade kläder eller en annorlunda telefon 
väcka uppmärksamhet och slutligen leda till 
mobbning och känsla av utanförskap. Detta 
kan delvis förklara, varför ett barn känner 
skam eller skuldkänslor på grund av pengar 
eller brist på pengar. 

Föräldrarna 
grälar ibland 
om pengar, och 
jag har dåligt 
samvete om jag 
t.ex. behöver 
nya skor, om de 
gamla har gått 
sönder och  
jag har varit  
tvungen att köpa 
nya.”



8  BARNETS RÖST 2019 • HUR PÅVERKAR FAMILJENS EKONOMISKA SITUATION BARNETS DRÖMMAR OCH FRAMTIDSPLANER? 

0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 %

Via barnskyddet 

Via missbrukarvården 

Via tjänster inom mental hälsa 

För behandling av någon
långtidssjukdom 

Kan inte säga 

Jag vill inte svara 

Yttre press utmattar  

Cirka 30 procent av de som svarade uppgav 
att de själva, deras syskon eller deras föräld-
rar tidigare fått hjälp av mentalvårdstjänster. 
Siffran var högre jämfört med andra social- 
och hälsovårdstjänster. Till exempel cirka 
fyra procent av familjerna hade omfattats av 
missbrukarvården och 18 procent hade fått 
hjälp via barnskyddet. Cirka en fjärdedel av 
barnen uppgav att de själva eller någon famil-
jemedlem fått hjälp för behandling av någon 
långtidssjukdom.  

“Jag är inte bra på att skapa mänskliga relationer 
och jag är oftare ensam än vad jag skulle vilja 
vara. I min släkt och familj har det funnits väldigt 
mycket mentala problem.”

”Jag nu är i en sådan fas av livet, att inget känns 
egentligen som någonting. Därför är jag orolig för 
vad som händer, om denna känsla inte går över.” 

38 procent av barn i mindre bemedlade famil-
jer uppgav att antingen de själva eller någon 
familjemedlem anlitat mentalvårdstjänster. I 
förmögna familjer hade tjänsterna anlitats av 
28 procent. 30 procent av de mindre bemed-
lade familjerna och 17 procent av de för-
mögna familjerna hade anlitat tjänster inom 
barnskyddet. 

Enligt enkäten uppgav endast 53 procent av 
barnen att de för närvarande är nöjda med 
sitt psykiska välmående. Bland gymnasielever 
var andelen nöjda 45 procent av de som 
svarade. Detta berodde mycket på hur belas-
tande vardagen var och den press som barnen 
utsätts för såväl i skolmiljön som i den övriga 
vardagen. Familjens förmögenhet avspeglades 
i svaren och barnen i mindre bemedlade famil-
jer var klart mer missnöjda med sitt psykiska 
välmående än barn i välställda familjer. Oav-
sett bakgrund upplevde över 70 procent av 
barnen att de blir tvungna att anstränga sig 
mer än de andra. Nästan hälften (47 %) ansåg 
att det psykiska välmåendet fortfarande var 
en orsak till oro i deras framtid. Särskilt hög 
(83 %) var oron bland barn där familjen anli-
tat mentalvårdstjänster redan tidigare.  

TABELL 1: HAR DU, DINA SYSKON ELLER DINA FÖRÄLDRAR NÅGON 
GÅNG FÅTT HJÄLP (N=412) 
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Ett eget hem, egen familj och fast 
anställning

Utifrån enkäten drömmer barnen om mycket 
traditionella saker. I drömmarna ingår bland 
annat en meningsfull studieplats, en egen 
familj och ett sunt parförhållande samt att få 
leva ett lyckligt liv utan stora bekymmer i var-
dagen. Många av de som svarade drömmer 
också om en intressant karriär ute i världen. I 
stället för att drömma om traditionella yrken 
uppgav de barn som svarade att de drömmer 
om att bli till exempel spelutvecklare, proff-
sidrottare eller fotograf. De mest populära 
drömmarna var ändå att arbeta som läkare, 
psykolog, arkitekt och jurist. 79 procent av 
barnen tror att de i framtiden har en fast 
anställning.  

Bland de som svarade på enkäten, fick den 
högsta poängen (85 %) frågan om de i fram-
tiden har nära vänner. Detta var inte över-
raskande, eftersom 80 procent av de som 
svarade uppgav att de för närvarande är 
nöjda med sina kompisrelationer. Vännernas 
betydelse togs också upp i barnens drömmar. 

”Jag drömmer om god utkomst och ett lyckligt liv, 
i vilket ingår ett meningsfullt jobb, pojkvän, familj 
och goda vänner.”

En av de vanligaste drömmarna var möjlig-
heterna till utlandsresor. Barn som definierat 
sig som mindre bemedlade uppgav att deras 
vårdnadshavares ekonomiska situation inver-
kade negativt bland annat på deras möjlighe-
ter att bekanta sig med världen. En fjärdedel 
av barnen upplevde att deras möjligheter att 
resa är dåliga på grund av familjens ekono-
miska läge. I synnerhet barn i flerbarnsfamiljer 
uppgav att de går miste om detta. 

”Jag har inte råd att resa utomlands... jag har ald-
rig ens stigit in i ett flygplan, det vore min dröm. 
Jag har aldrig ens varit utomlands, alla mina kom-
pisar far utomlands och jag stannar ensam kvar i 
tråkiga Finland.” 

”Jag studerar till yrkesmusiker och vill någon gång 
i framtiden vara musiklärare eller musikledare eller 
något dylikt samt arbeta med barn och ungdomar. 
Jag vill också flytta ihop med min pojkvän, helst 
längre bort från centrum, t.ex. ut på landsbygden 
eller åtminstone till ett lugnt område och jag vill ha 
många barn”

”Jag vill börja på universitetet, skaffa egen familj och 
gifta mig någon gång”

”Ett bra arbete som jag gillar, bra lön är mindre 
viktigt. Att vara omgiven av närstående och vänner, 
vara nöjd med min situation. Jag har mina intressen 
och eventuellt kan något av dem bli mitt arbete. Jag 
vill ha ett sunt parförhållande.” 

”Jag får arbeta med sådant som jag gillar, jag 
har familj och barn samt också andra närstående 
människor. I mitt liv finns mycket plats för musik, 
hantverk och friluftsliv.”

“Jag vill resa, få ett bra jobb och vara frisk.”

“Jag drömmer om att få förverkliga min kreativitet 
och att jag kan bo tryggt i Finland. Jag vill också 
komma in på universitetet och studera psykologi eller 
spelbranschen.” 

“Jag hoppas att jag inte längre behöver fundera på 
ekonomin, att jag har tillräckligt med pengar för 
också annat än mat och nödvändigheter.”

“Vara lycklig. Göra det som jag gillar.” 

”Jag vill arbeta internationellt och min dröm är att 
få hjälpa andra, till exempel genom frivilligarbete 
eller inom fredsbevarande verksamhet utomlands.” 

“Jag drömmer om ett spännande/intressant liv 
och jag vill resa mycket. Jag drömmer om att 
förbättra jordklotets hälsa och att de mänskliga 
rättigheterna hos olika människogrupper blir 
jämlikare/bättre.”

”Jag drömmer om att komma överens med mig 
själv och andra. Att jag känner mig avspänd 
oavsett vart jag far, och att jag inte i mina tankar 
kritiserar så mycket andra människor eller mig 
själv.”

OM VAD DRÖMMER DU? 

“En egen familj.”
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Familjens ekonomiska situation 
inverkar på framtidstron 

Vi bad barnen uppge vad de ansåg kunna vara 
ett hinder för att förverkliga drömmarna. En 
stor del ansåg att alla slags drömmar kan 
förverkligas, om man bara själv är redo att 
kämpa för dem. Ändå fördelade sig svaren 
delvis utifrån familjens ekonomiska situation. I 
synnerhet barn i förmögna familjer ansåg att 
de viktigaste hindren var brist på motivation 
eller tid. Barn i familjer med små inkomster 
ansåg oftare att deras hinder var pengar, 
hälsa och olika nätverk.

som vuxna. Det här förklarar delvis varför 
förtroendet för framtiden bland rika och 
ganska rika barn är högre. Bland barn i väl-
situerade familjer tror upp till 82 procent att 
de i framtiden har en stabil ekonomi och cirka 
90 procent tror att de har en fast anställning. 
Av barn i mindre bemedlade familjer trodde 
endast 51 procent på en stabil ekonomi och 
77 procent på en fast anställning.  

Av de barn som beskrev sig vara fattiga, tror 
16 procent att de inte någonsin kan förverk-
liga sina drömmar. För barn i rika familjer är 
motsvarande siffra sju procent. Det är bra 
att komma ihåg att utifrån svaren drömmer 
barnen huvudsakligen om mycket vardagliga 
saker. Även de barn som upplevt fattigdom 
drömmer om ett eget hem, om utbildning och 
ett jobb. Trots detta upplever barnen att de 
ekonomiska möjligheterna begränsar förverk-
ligandet av drömmarna. 

”Min egen lättja, kanske också den krävande 
utbildningen till yrket och rädsla för att ensam 
börja allt från början i en så kallad ny omgivning.”

”Familjens ekonomiska situation. Det irriterar mig 
att jag inte nödvändigtvis i framtiden får studera 
utomlands i bra skolor. Jag är också orolig för min 
mentala hälsa.”

Trots att cirka hälften (47 %) av barnen 
tror att de i framtiden har en bättre utbild-
ningsnivå än föräldrarna, tror de att den 
nuvarande ekonomiska situationen förblir 
densamma. Barnen tror också att arbetsläget 
i vuxen ålder är detsamma som för de egna 
föräldrarna. De tror emellertid inte att utbild-
ning, ens en högre sådan, kan höja deras soci-
oekonomiska status. Många uppgav också att 
deras föräldrar arbetar i yrken, som de själva 
inte tror att de uppnår. Orsakerna till detta 
är i synnerhet den framtida osäkerheten och 
den snabba förändringen på arbetsmarkna-
den. Många tror också att de sociala proble-
men överförs från en generation till nästa. 

”[Jag är orolig för att jag i framtiden] Blir arbets-
lös och alkoholist som min pappa och mina brö-
der.”

”Själv oroar jag mig för, om det kommer att fin-
nas jobb för oss alla kunniga. Alla kan inte vara 
högutbildade, utan det finns till exempel också en 
skriande brist på folk som studerat i yrkesskolor. 
Detta skapar en situation där det finns för många 
av oss högutbildade och detta leder till en sko-
ningslös konkurrens om arbetsplatserna.”
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Barnen behöver uppmuntran av 
föräldrarna 

En fjärdedel av barnen uppgav att deras fram-
tidsplaner har förringats eller att bemötandet 
har varit tråkigt. Motsvarande siffra bland 
mindre bemedlade barn var cirka 40 procent. 
Oftast var personen med den nedvärderande 
inställningen barnets egen vårdnadshavare 
(57 %) eller kompis (46 %). I enkäten utreddes 
emellertid inte på vilket sätt de nedvärderat 
de svarande barnens drömmar. Klart är ändå 
att barnen vill ha stöd och hjälp för att nå de 
mål de själva ställt.  

Cirka en fjärdedel skulle också ha velat få 
mer stöd för att nå sina drömmars mål. Trots 
att barnen i svaren uppgett många för dem 
närstående människor, såsom syskon och 
lärare, vill de i synnerhet få stöd av sina vård-
nadshavare. Upp till 83 procent av dem som 
svarat, oavsett om de utifrån svaren i övrigt 
ville ha hjälp, hade önskat stöd av sina föräld-
rar. Endast 70 procent av barnen från mindre 
bemedlade familjer säger sig ha av sina vård-
nadshavare fått stöd för skolgången. Siffran 
är mycket lägre än för välsituerade (91 %). 
Barnen från mindre bemedlade familjer sade 
också att de oftare får stöd av sina kamrater 
(79 %) än av föräldrarna.

Välsituerade vårdnadshavare delare oftare 
med sig information till barnen också om 
arbetslivet. 92 procent av deras barn uppgav 
att informationen huvudsakligen kom från 
deras vårdnadshavare. Motsvarande siffra 
för barn från mindre bemedlade familjer var 
70 procent. Liksom för skolgången, kommer 
informationen om arbetslivet huvudsakligen 
genom lärare eller studiehandledare (78 %). 
Skolorna borde gärna beakta hur vårdnads-
havarnas resurser räcker till för att stödja 
barnen till exempel vid planeringen av fram-
tiden och senare vid dess genomförande. Uti-
från svaren är internet också ett viktigt sätt 
för barnen att hitta information. 

Vid frågan om vilka faktorer som inverkar 
eller har inverkat på utbildningen efter grund-
skolan, svarade 95 procent att valet baserat 
sig på vad själva varit intresserade av. Det 
näst viktigaste kriteriet var boningsorten (45 
%), eftersom alternativen är mer begränsade 
i synnerhet på små orter. Även om barnen till 
största delen själva har gjort valet, har föräld-
rarnas åsikt också varit viktig. Av svarandena 
uppgav 28 procent att föräldrarnas och 22 
procent att kompisarnas åsikter inverkat på 
slutresultatet. Utöver åsikterna, nämnde en 
del också att andra människors förväntningar 
inverkat på det egna beslutet. 

TABELL 2. JAG HAR FÅTT STÖD I ANSLUTNING TILL SKOLGÅNGEN  

TABELL 3. JAG HAR FÅTT INFORMATION SOM GÄLLER ARBETSLIVET 
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Barnens röst hörs i hobbyer

Enkäten visar att barnen vill påverka och 
delta i beslutsfattande som gäller dem. Många 
beslut som fattas idag påverkar barnets fram-
tid långt framöver, därför vill man redan nu 
dela de egna uppfattningarna.  Av de som 
svarade ansåg 86 procent att de kan påverka 
sin framtid. Barnen upplevde att de får sin 
röst hörd i synnerhet i sina hobbyer. Detta 
kan delvis förklaras med att hobbyer har en 
låg hierarki, de är flexibla, och besluten är för 
barnen ofta lättförståeliga. Cirka en tredje-
del av barnen och unga anser att de inte blir 
tillräckligt hörda hemma och i skolan, då man 
diskuterar ärenden som gäller deras vardag.  

”T.ex. när man förnyar sådant som gäller studier, 
borde man oftare fråga de ungas åsikt före refor-
men och i efterskott hur de upplevt reformen. 
Detta kunde genomföras till exempel med enkäter 
som utförs i skolorna eller med fri respons, och det 
är också viktigt att responsen beaktas.” 

De som svarat anser att barnens deltagande 
kunde främjas genom att man på riktigt lyss-
nar på dem och stödjer deras engagemang. 
Nedvärdering och skratt väcker negativa 
känslor, och då vågar man inte föra fram 
sina synpunkter. De som svarat på enkäten 
beskrev hur barn vill att de ska bli bemötta 
på samma sätt som vuxna, som uppskattade 
medlemmar i sitt samfund både hemma och 
i skolmiljö. Dessutom önskade barnen att de 
vuxna ger mer information, så att de vet hur-
dana diskussioner som förs omkring dem.  

”Genom att ta deras åsikter på allvar. Unga och 
deras synpunkter borde värdesättas på samma 
sätt som även föräldrarnas uppfattningar och 
åsikter.”
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RÄDDA BARNENS REKOMMENDATIONER  
Rädda Barnen rekommenderar att regeringen och beslutsfattare i kommunerna 

• tryggar grundskyddet i synnerhet för dem som löper risk att drabbas av fattigdom 
• garanterar för varje barn möjligheten till åtminstone en hobby   
• säkerställer att avgiftsfri utbildning på andra stadiet verkställs  
• satsar på att barn har tillräcklig kunskap om sina egna rättigheter att delta och 

påverka  
• säkerställer att skolorna har tillräckligt med resurser att stödja barn som lär sig på ett 

annat sätt 
• ser till att förebyggande och akuta mentalvårdstjänster för barn finns i tillräcklig 

omfattning i varje kommun  
• satsar inom skolhälso- och elevvården på tidigt stöd och förebyggande av problem och 

ser till att kurators- och psykologtjänster har dimensionerats så att de är tillgängliga 
för samtliga elever 

Rädda Barnen uppmuntrar yrkesmänniskor som arbetar med barn att 

• lyfta fram den information som de fått av barn om fattigdomens effekter på deras liv  
• i kommuner påverka så att alla barn får det stöd de behöver i skolan, inom kommunens 

tjänster och i hobbyer  
• se till att barnen blir hörda och att barnen har tillräcklig kunskap om sina rättigheter 
• arbeta med beslutsfattare, så att den information och kunskap som fåtts av barn bättre 

kan utnyttjas inom beslutsfattande 
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Pelastakaa Lapset ry – Rädda Barnen
Forsbyvägen 38, PB 95, 00601 Helsingfors
Tel. +3510 843 5000

www.raddabarnen.fi

Rädda Barnen rf grundades 1922 och är en politiskt och religiöst 
obunden medborgarorganisation, som stöder särskilt barn som 
lever i svåra förhållanden.

https://www.raddabarnen.fi

