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BARNETS RÖST 2022
Barns och ungdomars erfarenheter av att leva i en 
familj med låga inkomster:
BRISTER OCH UTMANINGAR I VÄLBEFINNANDET
”Ibland kan jag märka att mamma undviker att köpa vissa produkter.”

”Jag hör hur mamma säger att hon har fått en anmärkning om räkningarna och att vi 
måste använda mindre vatten.  Därför duschar jag mindre och vågar knappt dricka 
vatten hemma.”

Barnets röst är en enkät som genomförs av Rädda Barnen årligen och som ger 
barn och ungdomar möjlighet att berätta om sina liv, sin vardag och sina erfaren-
heter. Enkäten har genomförts sedan 2001. I rapporten om enkäten beskrivs 
barns och ungdomars erfarenheter av att leva i en familj med låga inkomster 
samt de vardagsutmaningar och brister i välbefinnandet som detta medför. I slut-
satserna presenteras rekommendationer för att åtgärda barnfamiljers fattigdom. 

Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och bli hörda. Barns erfarenheter måste 
ges inflytande och utrymme i beslutsfattandet för att stärka barns och familjers 
välbefinnande.

BARNETS RÖST 2022
Text: Johanna Vinberg, Rädda Barnen rf

Layout: Atte Nykänen, Rädda Barnen rf

Bilder: Nina Salokangas

Pelastakaa Lapset ry - Rädda Barnen rf 2022



3

LÅGINKOMSTFAMILJER DRABBAS AV OJÄMLIKHET OCH UTESTÄNGNING

FLERA BRISTER I VÄLBEFINNANDET I LÅGINKOMSTFAMILJER

KRÅNGLIGA VÄGAR UT UR FATTIGDOMEN

85 % av barnen upplevde att deras familj hade svårigheter med 
att täcka sina utgifter.

av barnen uppgav att de inte kan åka på semester med  
familjen eftersom familjen inte har råd med det. 

barnen uppgav att de har varit tvungna 
att sluta med en fritidsaktivitet.

71 %
23 %

47 %
42 %
 9 %

55 %
34 %

av barnen var oroliga för sin familjs  
uppehälle.

av barnen upplevde att deras  
välbefinnande var dåligt.

av barnen tyckte om sig själva  
som de var. 

av barnen hade upplevt att coronapandemin 
hade tagit år av deras liv från dem.

av barnen hade upplevt  
mobbning.

27 %
24 %
22 %

av barnen upplevde att livet var  
osäkert.

av barnen upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd 
av andra människor.

av barnen i låginkomstfamiljer hade inte fått de 
tjänster de behövde.

RESULTATEN AV BARNETS RÖST-ENKÄTEN
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ENKÄTEN BARNETS RÖST 2022
Enkäten Barnets röst var tillgänglig som webbenkät i slutet av maj 2022 Samman-
lagt 1130 barn och ungdomar i åldern 12–18 svarade anonymt på enkäten. Frågor-
na handlade om barnens liv och vardag, familjens ekonomiska situation, barnens 
välbefinnande och coronapandemins effekter. Enkäten innehöll även frågor om 
social trygghet och sociala förmåner samt kännedomen om, användningen och 
behovet av tjänster. Slutligen ombads barnen och ungdomarna att dela med sig av 
sina tankar om framtiden.

Den största delen av de svarande var barn i högstadieåldern från olika delar av Fin-
land som levde i en kärnfamilj med två barn som hade medelinkomster och bodde 
i ett stadsområde. Lite under hälften av de svarande ansåg sig tillhöra en eller flera 
minoriteter.

Av de barn som svarade på enkäten upplevde ungefär hälften att deras välbefinnan-
de och livssituation var bra, men ungefär en tredjedel av de barn som svarade upp-
levde att deras välbefinnande var dåligt, att de inte fick stöd från andra människor 
och att livet var osäkert.

”Jag har diagnoser på olika psykiska problem.”

”Jag känner mig ofta mycket deprimerad.”

Ungefär 10 procent av barnen uppgav att deras familj hade låga inkomster och 85 
procent av dessa barn uppgav att familjen hade svårigheter med utgifterna. Av alla 
svarande uppgav 27 procent av barnen att deras familj hade svårigheter med att 
täcka sina utgifter. De barn som bedömde att de hade låga inkomster bodde oftare 
på landsbygden och levde i en enföräldersfamilj eller där endast en av vårdnadsha-
varna jobbade.

De låga inkomsterna orsakade praktiska problem i barnens vardag, men också brist 
på fritidsaktiviteter och sämre välbefinnande.

”Innan man går till mataffären måste man på förhand tänka på vad varje vara kostar 
och räkna ut hur mycket matinköpen skulle kosta.”

”Stressen har växt mycket och det är nödvändigt att laga mat som man kan äta i flera 
dagar.”

”Grönsaker och frukt skippas, eftersom de är dyra och förstörs lätt.”

”Man måste planera allt noga och köpa allt begagnat, men man klarar sig.”

”Har inte råd med fritidsaktiviteter som kostar.”

”Vi kan inte gå på bio eller evenemang där inträdet kostar.”

De barn som levde i låginkomstfamiljer eller tillhörde minoriteter hade tydligt säm-
re välbefinnande på alla frågor som rörde psykiskt välbefinnande. De hade oftare 
upplevt mobbning och negativa känslor på grund av sin familjs ekonomiska situa-
tion. Barnen i låginkomstfamiljer hade använt hälso- och socialvårdstjänster i större 
utsträckning och klarat av coronapandemin sämre.

”Man oroar sig för om pengarna ska räcka till allt.”
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”Mitt liv kostar, maten och boendet. Det känns som att jag är en stor börda.”

Låga inkomster var starkt förknippat med sämre övergripande välbefinnande hos 
de svarande, och bristen på välbefinnande var betydande och påverkade flera livs-
områden. Liknande resultat har också kommit fram i tidigare års Barnets röst-enkä-
ter. 

”Ibland känner jag att jag vill försvinna eller ge upp helt, eftersom det känns som att det 
skulle hjälpa andra att klara sig bättre ...”

”Jag oroar mig över allt, mest över att jag inte får vara den jag vill.”

Barnen och ungdomarna kände bra till de förmåner och tjänster för social trygghet 
som presenterades i enkäten och beskrev även användningen och behovet av dessa. 
De föreslog olika sätt att hjälpa familjer med ekonomiska svårigheter med hjälp 
av olika former av ekonomiskt stöd och stöd i vardagen. De önskade även att man 
skulle lyssna på barns åsikter vid utvecklingen av tjänster. 

”Presentkort till mataffärer och bidrag för att skaffa kläder till småsyskonen och mam-
ma.”

”Matpengar till morsan.”

 ”Någon hjälp till bensinen.”

”Stöd till fritidsutrustning och resor.”

”Att man skulle lyssna mer på barnen.”

Vad gäller framtiden önskade sig barnen och ungdomarna vanliga saker såsom 
studier, arbete, familj och att må bra, men också fred och insatser mot klimatföränd-
ringarna.
 
”att jag skulle kunna leva det liv jag vill” 
  
”en sån vardag som man orkar med” 
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REKOMMENDATIONER FÖR ATT MINSKA  
BARNFAMILJERS FATTIGDOM 
Resultatet av enkäten pekar på att mångfalden av familjesituationer och 
utmaningar måste betraktas ur ett helhetsperspektiv för att minska och 
förhindra barnfamiljers fattigdom. Låginkomstfamiljers välfärd måste stödjas 
med hjälp av tjänster med låg tröskel, och det är särskilt viktigt att fokusera 
på barns och ungas psykiska välbefinnande. Det behövs stöd för föräldrarnas 
sysselsättning, och de sociala förmånerna bör utvecklas utifrån ett barncent-
rerat perspektiv.

Utöver ekonomiskt stöd måste familjerna få tillgång till praktisk hjälp och stöd 
i vardagen. Tjänsterna måste erbjudas familjerna i rätt tid och vara tillräckliga. 
Informationen om och tillgången till tjänsterna bör utvecklas genom att in-
formationen riktas till barn och unga, t.ex. med hjälp av digitala lösningar. Det 
är särskilt viktigt att fokusera på förebyggande tjänster med låg tröskel och 
mentalvårdstjänster som motsvarar behovet. 

Barn och familjer måste få tillgång till jämlikt stöd i svåra livssituationer. Man 
behöver ta hänsyn till de dagliga utmaningar som barn som tillhör icke-tradi-
tionella familjer och minoritetsgrupper upplever. I anslutning till tjänsterna 
är det viktigt att uppmärksamma, stötta och uppmuntra barn som tillhör 
minoriteter, bekräfta deras behov på ett positivt sätt och se till att de känner 
sig inkluderade. Tjänsterna och den sociala tryggheten måste anpassas på ett 
ändamålsenligt och övergripande sätt för att även hantera icke-traditionella 
familjers utmaningar. Svårigheter till följd av samhälleliga förändringar och 
exceptionella omständigheter måste åtgärdas snabbt, och tjänster måste 
sättas in i rätt tid.

Att uppmärksamma barnets röst är av största vikt. FN:s konvention om bar-
nets rättigheter ger barn starka rättigheter att påverka och bli hörda i frågor 
som rör dem. Syftet med enkäten Barnets röst är att förverkliga barns rätt att 
uttrycka sina åsikter, ge barn möjlighet att berätta om sina liv och erfarenhe-
ter i vardagen samt erbjuda de vuxna barncentrerade lösningar för att åtgär-
da missförhållanden. För att barnens rättigheter ska respekteras behöver vi 
lyssna på barns åsikter och uppmärksamma deras perspektiv.

”Vi skulle bli tagna på allvar.”

Allt material om enkäten Barnets röst finns på adressen  
pelastakaalapset.fi/lapsenaani
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Rädda Barnen rf grundades 1922 och är en politiskt och 
religiöst obunden medborgarorganisation, som stöder särskilt 
barn som lever i svåra förhållanden.

raddabarnen.fi


