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Barnets röst 2015 -enkätundersökning om barns 
upplevelser av fattigdom och deltagande
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Av de barn som svarade på enkäten upplevde 11 % sina familjer vara ”fattiga” eller 
”väldigt fattiga”. Från enkäten framgår det att fattigdom påverkar barns liv på många sätt:

• 80 % av barnen från de mindre bemedlade familjerna upplevde sina möjligheter  
att delta i hobbyverksamhet vara begränsade

• 71 % hade blivit tvugna att utebli från sina hobbyer på grund av familjens ekonomiska 
situation

• Över hälften av barnen hade på grund av brist på pengar inte kunnat delta i fester  
(t.ex. födelsedagsfester)

• Av ekonomiska skäl hade 38 % av de mindre bemedlade barnen uteblivit från klassutflykter

• Över hälften hade blivit mobbade på grund av sin fattigdom

• Speciellt barnen från fattiga familjer upplevde att de inte får tillräckligt uppmärksamhet  
och tid av vuxna.

• Fattiga barn hade i jämförelse med andra barn fler upplevelser av att inte bli hörda, och 
upplevde sina möjligheter att påverka i skolan, hobbyerna och i närmiljön vara sämre.

Sammanfattning av resultaten
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Sedan år 2005 genomför Rädda Barnen årligen en enkät-
undersökning – Barnets röst, om ämnen som berör barns 
vardag. I enkäten år 2015 är temat barns upplevelser av 
fattigdom, och hur detta påverkar deras vardag. Förutom 
detta ville vi ta reda på hur barn upplever sina möjligheter 
att påverka frågor som är viktiga för dem.

Sammanlagt svarade 464 barn i åldrarna 7-17 på enkäten. 
Åldersgrupperna var ungefär lika stora, 13-17-åringarna 
var lite aktivare än de andra (64 % av de som svarade). 
Av de svararande var 66 % flickor. 11 svarande ville inte 
definiera sitt kön och valde kategorin ”annat”. Svar fick vi 
från hela landet. 

Bakgrund
Eftersom åldersfördelningen var så bred, strävade vi efter 
att göra frågorna så tydliga och enkla som möjligt. I vis-
sa frågor närmade vi oss upplevelser av fattigdom direkt, 
genom att använda ord som ”fattigdom” och ”brist på 
pengar”. Men för att hjälpa barnen att sätta ord på sina 
upplevelser använde vi oss även av andra mätare, t.ex. hur 
barnen uppfattar sina egna möjligheter och hur de anser 
att bristen på pengar begränsar deras liv. 

Obs! Med termen barn syftar vi, i enlighet med FN:s kon-
vention om barnets rättigheter, på alla under 18-åriga barn 
och ungdomar. 
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Deltagandet i vänners födelsedagsfester 
och i andra evenemang får ofta utebli
Av de mindre bemedlade barnen upplevde 80 % sina möj-
ligheter att delta i hobbyer vara mer begränsade än andra 
barns. 71 % uppgav att de blivit tvungna att utebli från 
hobbyer på grund av familjens ekonomiska situation. Av 
de som svarade hade en stor del haft svårt att delta i vän-
ners fester och evenemang och 53 % uppgav att de inte 
kunnat delta i t.ex. födelsedagsfester och dylikt. 80 % av de 
mindre bemedlade barnen upplevde sina fritidsmöjligheter 
vara mer begränsade än andra barns. Många (73 %) hade 
inte kunnat delta i sådant som de gör tillsammans med 
kompisarna.  95 % uppgav att brist på pengar hade påver-
kat deras möjligheter att resa. 38 % hade ibland eller ofta 
blivit tvungna att utebli från klassutflykter.

”I skolan så börjar alla lärare tro att 
man har en dator hemma (egen) 
fast alla har ju inte tillgång till det så 
jag tycker att lärare borde vara mera 
försiktiga!”

Fattiga barn blir utsatta för mobbning
Ungefär hälften av de barn som i enkäten upplevde sina 
familjer vara fattiga eller väldigt fattiga, hade ibland eller ofta 
blivit mobbade på grund av familjens ekonomiska situation. 
Barnen uppgav att mobbningen ofta handlade om att de 
inte hade rätta kläder, ryggsäckar m.m.

” Jag har blivit mobbad  för att jag 
inte har alla möjligheter som alla 
andra, att fara på fester med mina 
kompisar, pengar till finare kläder...”

”Jag har blivit mobbad till exempel då 
andra har haft råd med sådant som 
jag inte haft [...]”

Deltagande och påverkan 
I enkäten definierades påverkan på följande sätt: ” få 
sin röst hörd, föreslå förändring/förbättring, delta i 
beslutsfattande”.

”Oftast försöker jag int ens. Jag blir 
int tagen på allvar” 

Barnens familjesituationer
I enkäten frågade vi bland annat vem barnen bor med, om 
de upplever att vuxna har tillräckligt med tid för dem och 
hur de upplever sin familjs ekonomiska situation. 

Av de svarande bodde största delen (93 %) med ena eller 
båda föräldrarna. Av dessa uppgav 5 % att ingendera för-
äldern arbetar. 5 % av alla de som svarade uppgav sig bo 
skilt från föräldrarna.  Dessa barn bodde bland annat i fos-
terfamiljer, barnhem eller på egen hand.

I fattiga familjer får barn inte tillräckligt tid 
och uppmärksamhet av vuxna
Största delen av de som svarade (68 %) ansåg att de vuxna 
som tar hand om dem spenderar ”passligt” med tid med 
dem. De 14 % som svarade ”för lite” eller ”aldrig” skulle 
vilja spendera mer tid med föräldrarna, speciellt med mam-
man. Anmärkningsvärt är att en stor del av just dessa barn 
klassificerade sin familj som fattig eller väldigt fattig. Fattig-
dom i dessa barns liv innebär att de inte får tillräckligt 
tid och uppmärksamhet av vuxna. 

Fattigdom begränsar möjligheterna för 
fritidsaktiviteter, men påverkar även 
skolgången och kompisrelationerna
Av de barn som svarade på enkäten, ansåg 11 % att deras 
familjer var ”fattiga” eller ”väldigt fattiga”. Dessa barn upp-
levde att de inte har samma möjligheter som andra barn 
att delta i hobbyverksamhet, att resa eller delta i fester och 
andra evenemang. 53 % uppgav att de inte kunnat delta 
i födelsedagsfester och liknande evenemang på grund av 
familjens ekonomiska situation. Förutom detta upplevde 
dessa barn sina fritidsmöjligheter vara mer begränsade än 
andra barns.

”Ordna billiga fritidsaktiviteter och 
se till så att också de som vill men 
kanske inte alltid har råd med allt 
ändå skulle kunna hitta aktiviteter 
som passar[...]”

”Satsa mera på att t.ex. ge billigare 
träningsalternativ för ungdomar. Då 
skulle jag träna oftare!”
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Av de barn som svarade på enkäten upplevde 48 % att 
de i sin närmiljö inte alls kan påverka frågor som är viktiga 
för dem. Dåliga möjligheter att påverka upplevde de sig ha 
även i hobbyerna (22 %) och i skolan (16 %). Bäst upplevde 
de sig ha möjlighet att påverka i vänkretsen och hemma.

Barn från fattiga familjer upplever att de 
inte kan påverka frågor som är viktiga för 
dem
Barn som lever i fattigdom upplever sina möjligheter att 
påverka frågor som är viktiga för dem i skolan, närmiljön 
och hobbyer vara dubbelt sämre än andra barn. I vänkret-
sen och hemma blir skillnaderna mellan fattiga och andra 
barn ännu tydligare; 22 % av de mindre bemedlade barnen 
upplevde att de inte alls kan påverka frågor som är viktiga 
för dem i vänkretsen, jämfört med 8 % av de andra barnen. 
Hemma upplevde 29 % av de mindre bemedlade barnen 
sina möjligheter att påverka vara dåliga, jämfört med 7 % 
av de andra barnen. 

”I min skola är elevkårsstyrelsens 
uppgift i princip att hålla en kiosk 
och att pyssla. Stödeleverna håller 2 
timmar per år och pysslar lite mer. 
Eleverna kan inte alls påverka frågor 
eller regler i skolan.” 

Fattigdom har stor inverkan på hur barn 
upplever att de blir hörda av beslutsfattare
I jämförelse med andra barn, har fattiga barn fler upp-
levelser av att inte blir hörda av beslutsfattare. 90 % av 
de mindre bemedlade barnen upplevde att politiker och 
beslutsfattare inte lyssnar på barn och ungas åsikter till-
räckligt, jämfört med andra barn 54 %. 78 % upplevde 
sina möjligheter att föra sina tankar och idéer till den egna 
kommunens beslutsfattare vara dåliga, jämfört med andra 
39 %. 81% av de fattiga barnen skulle vilja ha fler möjlig-
heter att påverka frågor som är viktiga för barn och unga, 
jämfört med andra barn 60 %.

Av alla de som svarade var hälften av den åsikten att poli-
tiker och beslutsfattare inte lyssnar tillräckligt till barns och 
ungas åsikter. 39 % upplevde sina möjligheter att föra sina 
tankar till den egna kommunens beslutsfattare vara dåliga, 
39 % som måttliga. Anmärkningsvärt är att 60 % av alla de 
som svarade skulle vilja ha fler möjligheter för barn och 
unga att påverka frågor som är viktiga för dem.

”LYSSNA MER PÅ BARNEN! Och 
tro inte att vi inte kan nånting om 
ekonomi och sånt bara för att vi är 
barn!!!”
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Barnen vill bli hörda och delta i 
beslutsfattande
I de öppna frågorna fick barnen berätta vad för saker de 
skulle vilja påverka. I enkäten frågades även vad barnen 
anser att hemkommunen borde satsa mer på. Resultaten 
visade att barnens liv är centrerade kring hemmet, skolan, 
hobbyerna och vännerna. Enligt svaren är en stor del av 
barnen missnöjda med vårt samhälle. De lägger märke 
till saker de skulle vilja förändra, men har inte tillräckligt 
redskap och /eller möjligheter för att åstadkomma en för-
ändring. Enkäten visade att det som barnen allra mest ville 
var att bli hörda och delta i beslutsfattande i frågor som 
berör dem själva.

Viktigast ansåg barnen det skulle vara att få påverka skol-
miljön och skoltrivseln, 37 % av svaren handlade om detta. 
Många svar gällde även närmiljöns trivsel. 16 % av de som 
svarade ville främja jämlikhet och motarbeta mobbning. 
Många av de saker som barnen lyfte fram var sådana som 
påverkar alla barn, och även samhället i en större skala. 
Många barn kunde se hur dagens beslut påverkar deras 
framtid, och var oroliga över detta. 

I frågor gällande kommunens beslutsfattande önskade bar-
nen mest av allt att bli hörda, 33 % av svaren gällde detta. 
Barnen hade till och med idéer för hur deras åsikter kunde 
bli hörda bättre än de blir idag. De önskade även mer infor-
mation om vilka möjligheter det finns för dem att påverka 
och delta, och ansåg att kommunerna borde informera 
mer om detta.

”Borde ha fler val som barn/
ungdomar får vara med i och fast 
någon dag som man samlar alla 
ungdomar (svensk & finska enskilt) 
och håller ett val och diskussioner 
med några vuxna som kan göra 
skillnad och föra våra ord framåt. Det 
borde vara så att alla ungdomar som 
vill komma kan få komma dit.”

En av de mest centrala teman som barnen tog upp var en 
önskan om sysselsättning för unga, speciellt under kvälls-
tid; 21 % av svaren gällde detta. Många barn uttryckte sin 
oro och sin ångest över att de upplever att det inte finns 
utrymme för dem. Det finns inga ställen dit de kan gå och 
spendera tid. De upplevde att de allmänna utrymmena i 
samhället inte är till för dem.

”Gratis fritidsintressen. mera 
ställen att samlas på och umgås på 
kvällarna”

”Mer resurser för ställen för unga 
att vara på, så att man inte 
måste hänga i butiker eller i barns 
lekparker”

Ungdomarna från landsbygden var oroliga över att ung-
domsgårdar och andra tjänster för ungdomar läggs ner. 
Många barn var oroliga över att skolornas budgeter skärs 
ner, 15 % av svaren berörde detta. Barnen önskade att det 
skulle satsas mer på skolmaten och skoltrivseln. Även här 
uttyckte ungdomarna från landsbygden sin oro över framti-
den; dagens beslut om att lägga ner tjänster på landsbygden 
kommer att försvåra deras liv där. Några harmade sig över 
att det kanske inte finns något kvar för dem när de som 
vuxna, efter studierna, skulle vilja återvända till sin hembygd.

”Detta hör kanske inte till 
kommunens sak men att 
inte slå ihop skolor! Kvalitén 
på undervisningen kommer 
garanterat inte att bli bättre bra 
för att kursutbudet ökar!!! Mer 
kvällsaktiviteter som ungdomar 
faktiskt engagerar sig i!”

15 % ville att kommunen satsade mer på hobbymöjligheter. 
Enligt många är hobbyerna för dyra, och det finns även en 
längtan efter hobbyn som inte är tävlingsinriktade.

”Att dom int sku ta bort alla hobby 
möjligheter och ungdomsgårdar från 
de här små kommunerna”

”Fritids aktiviteter utan tävlingar 
eller bedömning”
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De barn som växer upp i fattigdom har färre möjligheter 
att skaffa de färdigheter och förmågor som behövs för att 
som vuxen ta sig ur fattigdomens cirkel och bli del av ett 
välmående samhälle.  T.ex. hobbyer förstärker barns välmå-
ende och färdigheter på många olika sätt. 

Enligt enkäten har familjens svaga ekonomiska situation en 
stor inverkan på barnens kompisrelationer, vilket Rädda 
Barnen anser vara speciellt oroväckande. Mobbning och 
diskriminering, som t.ex. uteblivandet från fester och sko-
lutflykter, har allvarliga och långvariga följder. Det påverkar 
barnets välmående och utvecklandet av ett gott självför-
troende. Speciellt skolorna måste se till att varje barn har 
möjlighet att delta i de utflykter och evenemang som ord-
nas av skolan. 

Rädda Barnen kräver att beslutsfattare ser till att

• Finland, som alla andra länder, reserverar tillräckligt mycket pengar för att förverkliga barnens 
rättigheter, och använder pengarna så bra och effektivt som möjligt till förmån för alla barn;

• Staten och kommunerna är mer öppna med planerandet av budgeter och använder pengarna 
mer ansvarsfullt;

• alla medborgare, även barn, får delta i planerandet av hur pengar som är riktade till tjänster 
för barn ska användas, och får delta i förverkligandet av planerna

Rädda Barnen kräver att ansvarsbärarna 
löser de problem som fattigdom för med 
sig i barnens liv
Barn kan inte själv påverka sin familjs ekonomiska situa-
tion, eller vara ansvariga för att lösa de problem som fat-
tigdom orsakar.

Fattigdom innebär inte endast brist på pengar, mat, kläder 
eller anständiga boendeförhållanden. Fattigdom påverkar 
hela barnets liv: begränsar fritiden, deltagandet i hobbyer 
och begränsar framtidsmöjligheterna. Det påverkar vän – 
och familjerelationer och sättet på vilket barnet uppfattar 
sig själv i relation till andra. Barnen kan inte på grund av 
fattigdom delta i samma sociala aktiviteter och kulturupp-
levelser som andra jämnåriga.

Ojämlikheten mellan barnen syns även i begränsandet av 
fritidsmöjligheterna. De barn som lever i mindre bemed-
lade familjer eller i familjer som är i svåra omständigheter 
riskerar att marginaliseras, främst från fritidsverksamheter. 
Vårdarens resurser och tillgångar har en avgörande inver-
kan på barnets möjligheter att delta i hobbyer och i annat 
som ger barnet glädje och lyckliga stunder. Rädda Barnen 
påminner alla vuxna om hur viktigt det är att värdera och 
uppskatta barndomen och barnets rätt att vara barn. Varje 
barn förtjänar möjlighet till lek och till en bekymmerslös 
fritid.
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Barndomen först är Rädda Barnens kampanj till förmån för 
förverkligandet av barnens rättigheter och investerande i barndomen.

Keskustoimisto
Koskelantie 38
00610 Helsinki
puh. 010 843 5000

Keski-Suomen 
aluetoimisto
Väinönkatu 11 A
40100 Jyväskylä
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aluetoimisto
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00610 Helsinki
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Turun toimipiste
Perhetalo Heideken
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20700 Turku
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Kauppakatu 25 C, 4. krs.
80100 Joensuu
puh. 010 843 5180

Pohjois-Suomen 
aluetoimisto
Isokatu 47
90100 Oulu 
puh. 010 843 5120

”Jag önskar att det fanns mer rättvisa mellan 
elevernas sociala ställning i klassen, så att också 
de blygare skulle få mer uppmärksamhet och få 
sin röst hörd i klassen.”


