
 

 

 

  

CENTRALA RÖN 
• Största delen av spädbarnsfamil-

jernas föräldrar var nöjda med 

sitt liv, sitt föräldraskap och fa-

miljens vardagsliv.  

• Problem med orken orsakades 

av depressionssymtom före och 

efter förlossningen, lindriga och 

allvarliga symtom på utmattning 

samt upplevelsen av ensamhet. 

• Nästan alla föräldrar hade ändå 

någon att dela glädje och sorg 

med och nästan alla fick hjälp av 

sina närstående om de behövde 

det. 

• Ungefär var tionde förälder upp-

gav att hen under de senaste 

12 månaderna varit tvungen att 

göra avkall på mat, läkemedel el-

ler läkarbesök på grund av brist 

på pengar. 

• Det var vanligast att föräldrarna 

oroade sig för förlossningen och 

tiden på förlossningssjukhuset 

under coronaepidemin.  

• Coronaepidemin ökade känslan 

av ensamhet särskilt hos föräld-

rarna som fött barnet. 

• Under coronatiden fanns det 

brister i tillgången till stöd av yr-

kesutbildade personer inom 

tjänsterna för barnfamiljer och 

lite mer än hälften av föräldrarna 

ansåg att besöken på barnråd-

givningen i sin helhet var kliento-

rienterade. 
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Spädbarnsfamiljernas välbefinnande – enkätundersökningen FinBarn 2020  
Coronaepidemin har försämrat spädbarnsfamiljernas ork – ändå stor 
tillfredsställelse med familjelivet 

Den vanligaste oron som coronaepidemin orsakade hos spädbarnsfamiljer gällde förloss-

ningen och tiden på förlossningssjukhuset. Coronaepidemin och begränsningsåtgärderna 

hade ökat känslan av ensamhet särskilt hos föräldrarna som fött barnet. Kontakten med 

mor- och farföräldrar och vänner hade minskat för de flesta. Å andra sidan hade den ge-

mensamma familjetiden ökat i många familjer. Största delen av respondenterna upplevde 

inte att coronaepidemin hade påverkat känslan av närhet eller meningsskiljaktigheterna 

mellan makarna.   

Trots utmaningarna som coronan orsakade var största delen av föräldrarna som fött bar-

net och de andra föräldrarna i spädbarnsfamiljerna nöjda med sitt liv och sitt föräldraskap 

och upplevde att familjens vardag fungerade bra efter barnets födelse.  

Graviditeten och förlossningen hade för majoriteten av föräldrarna åtminstone förlöpt en-

ligt förväntningarna. Å andra sidan hade 29 procent av föräldrarna som fött barnet och 

drygt en tiondel av de andra föräldrarna haft depressionssymtom under graviditeten. Efter 

barnets födelse hade 15 procent av föräldrarna som fött barnet depressionssymtom och 

fler än tidigare (12 %) kände sig ensamma.  

En tredjedel av båda föräldrarna hade utmattningssymtom och hos åtta procent av föräld-

rarna som fött barnet och fem procent av de andra föräldrarna var symtomen allvarliga. 

En tredjedel av föräldrarna som fött barnet och en femtedel av de andra föräldrarna be-

hövde stöd för sin sinnesstämning av yrkesutbildade personer inom tjänsterna för barnfa-

miljer. Hälften av föräldrarna som fött barnet och en fjärdedel av de andra föräldrarna be-

hövde professionellt stöd på grund av sin egen ork och en femtedel av de stödbehövande 

föräldrarna som fött barnet blev utan tillräckligt stöd av yrkesutbildade personer. 

Två tredjedelar av båda föräldrarna ansåg att besöken på mödrarådgivningen som helhet 

var klientorienterade och hälften av föräldrarna som fött barnet och 61 procent av de 

andra föräldrarna ansåg att besöken på barnrådgivningen var klientorienterade. Stöd från 

yrkesutbildade personer som upplevdes som otillräckligt och stödbehov som inte uttryck-

tes för yrkesutbildade personer förekom något oftare efter barnets födelse än under gravi-

diteten.  

Statistikrapportens resultat grundar sig på datainsamlingen som genomfördes 2020 i en-

kätundersökningen FinBarn. Målgruppen för undersökningen var föräldrar till spädbarn i 

åldern 3–6 månader. Enkäten besvarades av 8 977 föräldrar som fött barnet (svarsprocent 

50) och 5 8 43 andra föräldrar (svarsprocent 36). 

Diagram 1. Föräldrarnas välbefinnande och erfarenhet av rådgivningstjänsterna 

2020, %  
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Observationer om statisti-
ken för 2020: 

Datainsamlingen inleddes i mars 2020 

precis innan undantagstillstånd utlys-

tes i landet på grund av coronaepide-

min.   

För undersökningen gjordes sex urval 

som alla innehöll föräldrar till späd-

barn födda under en viss period på 

fyra veckor.  

Under våren och sommaren genom-

fördes urval 1–3 (föräldrar till späd-

barn födda 25.11.2019–16.2.2020) och 

under hösten urval 4–6 (föräldrar till 

spädbarn födda 20.4–12.7.2020).  

Från och med augusti 2020 ingick 

också frågor om coronaepidemin och 

dess effekter i frågeformuläret. 

Frågeformuläret kunde besvaras un-

der perioden 12.3.2020–12.1.2021. 

Undersökningen kunde besvaras på 

finska, svenska, engelska, ryska, so-

maliska, arabiska och nordsamiska. 

I en del av familjerna som ingick i ur-

valet hade graviditeten och förloss-

ningen inträffat före coronaepidemin 

och i en del av familjerna hade de in-

träffat under coronaepidemin.  

Föräldrarna som svarade på under-

sökningen var lite äldre och mer utbil-

dade än de som inte svarade. 

 

Föräldraskapet i urvalet 

Båda föräldrarna fick ett eget fråge-

formulär: ett till den som fött barnet 

och ett till den andra föräldern.  

Innehållet i frågeformulären var till 

största del enhetligt. 

De andra föräldrarna var i huvudsak 

män (> 99 %).  
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Tidigare datainsamlingar i enkät-

undersökningen FinBarn 

startades under namnet Barns hälsa, 

välfärd och service (LTH).  

Pilotstudie med datainsamling 

bland spädbarnsfamiljer 2017  

• Genomfördes i sex landskap och 

föräldrarna rekryterades till 

undersökningen på barnrådgiv-

ningen 

• Man fick in uppgifter från totalt 

657 spädbarnsfamiljer 

• De grundläggande resultaten av 

undersökningen publicerades i en 

rapport: Hur mår spädbarnsfamil-

jerna? [Mitä vauvaperheille 

kuuluu?] (Klemetti m.fl. 2018)  

Datainsamling bland 4-åringar och 

deras familjer 2018 

• 290 kommuner i Fastlandsfinland 

deltog och föräldrarna rekrytera-

des till undersökningen på barn-

rådgivningen 

• Man fick in uppgifter från totalt 

524 familjer till fyraåriga barn  

• Resultaten finns i resultattjäns-

ten: thl.fi/finlapset 

• Resultaten har också redovisats i 

en statistikrapport: Välbefinnan-

det bland små barn och deras fa-

miljer 2018 (Vuorenmaa 2019) 

År 2017 och 2018 var datainsamlings-

metoden annorlunda än i datain-

samlingen 2020 och därför är resulta-

tens jämförbarhet endast riktgivande.  

Resultaten för fyraåringarnas familjer 

och spädbarnsfamiljerna jämförs 

endast när frågeformuleringen och 

beräkningen av indikatorn är helt en-

hetliga.  

 

Alla grundläggande resultat, indika-

torbeskrivningar, exakta frågeformu-

leringar och beräkningar för datain-

samlingen finns i THL:s användar-

gränssnitt för sammanfattningar och 

kuber (TIKU): thl.fi/finlapsetkysely/tu-

lokset 

Resultaten från föräldrarna som fött 

barnet och de andra föräldrarna kan 

granskas enligt region.  

Genomförande av undersökningen  

Målgruppen för datainsamlingen i enkätundersökningen FinBarn som genomfördes 2020 

var båda föräldrarna till spädbarn i åldern 3–6 månader. I undersökningen granskades för-

äldrarnas erfarenheter av familjens hälsa, välfärd och service samt coronaepidemins inver-

kan på familjelivet. Föräldrarnas kontaktuppgifter hämtades från Myndigheten för digitali-

sering och befolkningsdatas (MDB) befolkningsdatasystem. THL samlade in data till under-

sökningen med en postenkät. Frågeformuläret kunde besvaras under perioden 12.3.2020–

12.1.2021. Datainsamlingen för 2020 besvarades av 8 977 föräldrar som fött barnet (svars-

procent 50) och 5 843 andra föräldrar (svarsprocent 36).  

 

Föräldrarnas hälsa och välfärd 

Största delen av föräldrarna som fött barnet (87 %) och de andra föräldrarna (90 %) upp-

levde sitt hälsotillstånd som åtminstone ganska gott. Nästan en fjärdedel av föräldrarna 

som fött barnet och 17 procent av de andra föräldrarna uppgav dock att de har en långva-

rig sjukdom eller ett långvarigt hälsoproblem. Drygt en tiondel av föräldrarna som fött bar-

net och en knapp tiondel av de andra föräldrarna hade upplevt begränsningar på grund av 

hälsan under de senaste sex månaderna (Diagram 2). Resultaten går i samma riktning som 

i pilotstudien för spädbarnsfamiljer som genomfördes 2017 (Klemetti m.fl. 2018).  

29 procent av föräldrarna som fött barnet och 13 procent av de andra föräldrarna berät-

tade att de under graviditeten hade haft depressionssymtom, dvs. minst en sammanhäng-

ande period på två veckor då de hade känt sig särskilt oroliga, olyckliga eller nedstämda 

(Diagram 2). Majoriteten av föräldrarna som fött barnet hade återhämtat sig från förloss-

ningen åtminstone ganska bra (91 %) och hälften (51%) mycket bra. 

 

Diagram 2. Föräldrarnas upplevda hälsa, hälsotillstånd och depressionssymtom 

under graviditeten 2020, % 

 

 

15 procent av föräldrarna som fött barnet och sju procent av de andra föräldrarna uppgav 

att graviditeten hade gått sämre än föräldern hade förväntat sig eller tänkt sig. Förloss-

ningen hade gått sämre än föräldern hade förväntat sig eller tänkt sig bland 23 procent av 

föräldrarna som fött barnet och bland 15 procent av de andra föräldrarna (Diagram 3).  

En del av respondenterna hade fått barnet innan coronaepidemin började och för en del 

inträffade graviditeten och barnets födelse under coronapandemin. Det förekom inga be-

tydande förändringar i erfarenheterna jämfört med resultaten från pilotstudien 2017 (Kle-

metti m.fl. 2018).  
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The Postpartum Bonding Question-

naire (PBQ, Brockington m.fl. 2006) 

Beskriver förälderns uppgifter i inter-

aktionen (engagemang och anknyt-

ning till babyn) och hur föräldern kan 

svara på barnets utvecklingsbehov i 

interaktionen. Indikatorn innehåller 

frågor som mäter interaktionens 

känslonivå och psykologiska nivå. 

Fråga: Hur ofta upplever du följande 

känslor? 

Sammanfattning av delfrågorna: 1) 

ett nära förhållande till babyn, 2) vilja 

att gå tillbaka till tiden före babyn, 3) 

känns inte som babyn är min, 4) ba-

byn går mig på nerverna, 5) babyn är 

söt som socker, 6) lycklig när babyn 

ler eller skrattar, 7) babyn irriterar 

mig, 8) babyn gråter för mycket, 9) 

känner mig fångad i en fälla som för-

älder, 10) kan inte acceptera babyn, 

11) babyn är världens vackraste baby, 

12) önskar att babyn försvann.  

Svarsalternativ: 1) aldrig (0 poäng), 2) 

sällan (1 p), 3) ibland (2 p), 4) ganska 

ofta (3 p), 5) mycket ofta (4 p), 6) alltid 

(5 p).  

Poängen för delarna 1, 5, 6 och 11 

omvänds, varefter poängen för samt-

liga delar räknas samman (summa 0–

60).  

Det förekommer betydande svårig-

heter i interaktionen mellan föräldern 

och babyn när den sammanlagda po-

ängen för svaren är minst 12. 

Diagram 3. Hur graviditeten och förlossningen motsvarade förälderns förvänt-

ningar och tankar 2020, % 

 

 

Föräldraskapet och familjelivet 

 

Tidig interaktion  

Föräldrarna bedömer sin interaktion med babyn med hjälp av PBQ-indikatorn (The Post-

partum Bonding Questionnaire, Brockington m.fl. 2006), där interaktionen mäts med hjälp 

av 12 påståenden. Betydande svårigheter i interaktionen mellan föräldern och babyn före-

kom hos sex procent av föräldrarna som fött barnet och nio procent av de andra föräld-

rarna, vilket är något fler än i pilotstudien 2017 (3 % och 7 %, Klemetti m.fl. 2018). Bety-

dande svårigheter i interaktionen ökar risken för anknytningsstörningar.  

Sju procent av föräldrarna som fött barnet och sex procent av de andra föräldrarna upp-

gav att de upplever babyn som mer krävande än genomsnittet. Resultaten är mycket likar-

tade som 2017 (Klemetti m.fl. 2018).  

 

Positiva erfarenheter av föräldraskapet och familjelivet  

Största delen (> 90 %) av föräldrarna som fött barnet och de andra föräldrarna var nöjda 

med sitt liv och sig själv som förälder samt upplevde att familjens vardag fungerade bra 

efter barnets födelse. Resultaten är mycket likartade med pilotstudien för spädbarnsfamil-

jer (Klemetti m.fl. 2018) och undersökningen för familjer med fyraåringar (Vuorenmaa 

2019).  

Nästan alla föräldrar i spädbarnsfamiljer fick vid behov hjälp av sina närstående, eftersom 

mindre än en procent av respondenterna rapporterade att de saknar ett socialt stödnät-

verk. Drygt en tiondel av föräldrarna som fött barnet och de andra föräldrarna fick praktisk 

hjälp och hjälp att sköta barnet endast av sin partner, drygt en tredjedel även av babyns 

mor- eller farföräldrar eller andra nära anhöriga och drygt en tredjedel utöver partnern 

och nära släktingar dessutom av vänner eller andra närstående miljoner (Diagram 4). 

Föräldrarna som fött barnet rapporterade om ett mer omfattande stödnätverk än de 

andra föräldrarna, med vilket de kan dela med sig av glädje och sorg och vars hjälp de all-

tid kan räkna med. Föräldrarna som fött barnet var mer sällan än de andra föräldrarna be-

roende av enbart sin partner och namngav oftare förutom partnern också både nära släk-

tingar och nära vänner i sitt sociala stödnätverk (Diagram 4). 
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Mental Health Inventory (indikatorn 

MHI-5, Berwick m.fl. 1991) 

Beskriver den psykiska belastningen 

under de senaste fyra veckorna. 

Fråga: Hur stor del av tiden under de 

senaste fyra veckorna har du? 

Sammanfattning av delfrågorna: 1) 

varit mycket nervös, 2) känt dig så 

nedstämd att ingenting kunnat 

muntra upp, 3) varit lugn, 4) varit ned-

stämd, 5) varit lycklig.  

Svarsalternativ: 1) hela tiden, 2) 

största delen av tiden, 3) en stor del 

av tiden, 4) en del av tiden, 5) lite av 

tiden, 6) inte alls.  

Poängen för delarna 3 och 5 om-

vänds, varefter poängen räknas sam-

man (summa 5–30) och omvandlas 

till skalan 0–100.  

Föräldern har en kliniskt signifikant 

psykisk belastning när den samman-

lagda poängen för svaren är högst 52.  

Center for Epidemiologic Studies 

Depression Scale (CES-D-10, Radloff 

1977)  

Beskriver depressionssymtomen un-

der den senaste månaden. 

Fråga: Följande 10 frågor handlar om 

hur du har känt dig och hur du har 

agerat under den senaste månaden. 

Sammanfattning av delfrågorna: 1) 

kände sig deprimerad, 2) allt kändes 

som en ansträngning, 3) sov oroligt, 

4) var lycklig, 5) var ensam, 6) männi-

skor var otrevliga, 7) njöt av livet, 8) 

kände sig sorgsen, 9) kände sig inte 

omtyckt, 10) svårigheter att få igång 

sig själv.  

Svarsalternativ: 1) sällan eller inte alls 

(0 p), 2) några gånger (1 p), 3) ofta (2 

p), 3) hela tiden (3 p).  

Poängen för delarna 4 och 7 om-

vänds, varefter poängen för samtliga 

delar räknas samman (summa 0–30).  

Föräldern har depressionssymtom 

när den sammanlagda poängen för 

svaren är minst 10. 

 

 

Diagram 4. Omfattningen av förälderns sociala stödnätverk 2020, %  

 

 

Problem med orken  

Förlossningsdepression bland föräldrarna som fött barnet mättes med indikatorn CES-D-

10 (Center for EPIDEMIOLOGIC Studies Depression Scale). Den innebär att man med hjälp 

av tio påståenden mäter eventuella depressionssymtom hos respondenten (Radloff 1977) 

och den har även konstaterats passa bra för kvinnor som nyligen fött barn (Pietikäinen 

m.fl. 2019). Enligt svaren hade 15 procent av föräldrarna som fött barnet haft depressions-

symtom under den senaste månaden, vilket är något mer än 2017 (13 %, Klemetti m.fl. 

2018).  

De andra föräldrarnas psykiska belastning mättes med indikatorn MHI-5, som består av 

fem frågor (Mental Health Inventory, Berwick m.fl. 1991, Cuijpers m.fl. 2009). Enligt den 

hade fyra procent av de andra föräldrarna upplevt stor psykisk belastning under de sen-

aste fyra veckorna. År 2017 upplevde tre procent av de andra föräldrarna i spädbarnsfamil-

jer och år 2018 fem procent av papporna till fyraåringar stor psykisk belastning (Klemetti 

m.fl. 2018, Vuorenmaa 2019). 

Båda föräldrarnas ork mättes med fem påståenden som kan användas för att screena ris-

ken för utmattning (VAU-screening, Aunola m.fl. 2020). Enligt screeningen hade drygt en 

tredjedel av föräldrarna som fött barnet och en knapp tredjedel av de andra föräldrarna 

utmattningssymtom och mindre än en tiondel hade allvarliga utmattningssymtom (Dia-

gram 5).  

Två tredjedelar av föräldrarna som fött barnet och hälften av de andra föräldrarna uppgav 

att de inte anser sig sova tillräckligt och drygt en tiondel berättade att de inte kan sova 

mer även om det finns möjlighet till det (Diagram 5). Resultaten från pilotundersökningen 

2017 är mycket likartade (Klemetti m.fl. 2018). 12 procent av föräldrarna som fött barnet 

och två procent av de andra föräldrarna kände sig ensamma (Diagram 5). Känslan av en-

samhet bland föräldrarna som fött barnet var vanligare än 2017 (8 %, Klemetti m.fl. 2018). 

Bland de andra föräldrarna i spädbarnsfamiljerna hade känslan av ensamhet inte ökat 

jämfört med pilotstudien. 

Drygt en tiondel av föräldrarna som fött barnet och en knapp tiondel av de andra föräld-

rarna rapporterade att de under de senaste 12 månaderna varit tvungna att göra avkall på 
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Föräldrarnas utmattningsscreening 

(VAU-screening, Aunola m.fl. 2020) 

Beskriver utmattningssymtom hos 

föräldrarna.  

Fråga: När du funderar på din egen 

roll som förälder, hur ofta känner du 

på följande sätt?  

Sammanfattning av delfrågorna: 1) så 

trött på rollen som förälder att det 

inte ens hjälper att sova, 2) alldeles 

utmattad som förälder, 3) känns som 

att jag sköter om barnet på autopilot, 

4) kan inte visa min kärlek till barnet, 

5) orkar inte längre som förälder.  

Svarsalternativ: 1) dagligen, 2) 1–2 

gånger i veckan, 3) mer sällan eller 

aldrig.  

Föräldern har utmattningssymtom 

när föräldern svarar alternativ 1 eller 

2 på minst en delfråga.  

Föräldern har allvarliga utmattnings-

symtom när föräldern svarar alterna-

tiv 1 på minst en delfråga och/eller al-

ternativ 2 på minst tre delfrågor. 

Våld i parförhållandet 

Beskriver föräldrarnas erfarenheter 

av våld i parrelationen under 12 må-

nader. 

Fråga: Har du upplevt följande i ditt 

parförhållande under de senaste 

12 månaderna? 

Sammanfattning av delfrågorna: har 

partnern 1) hotat att skada dig fysiskt, 

2) kallat dig öknamn för att kuva eller 

förödmjuka dig, 3) hållit fast dig, 

knuffat eller slagit dig med öppen 

hand, 4) slagit dig med knytnäven el-

ler ett hårt föremål, sparkat dig, tagit 

strypgrepp eller använt vapen, 5) tra-

kasserat dig genom sexuellt krän-

kande ord eller gärningar, 6) tvingat 

eller försökt tvinga dig till sexuella 

handlingar, 7) hindrat dig från att 

fatta ekonomiska beslut eller göra 

självständiga inköp, 8) försökt be-

gränsa din kontakt med familj, släkt-

ningar eller vänner.  

Svarsalternativ: 1) aldrig, 2) en gång, 

3) sporadiskt, 4) ofta.  

Föräldern har upplevt våld i parför-

hållandet när föräldern svarar alter-

nativ 2, 3 eller 4 på minst en delfråga. 

mat, läkemedel eller läkarbesök på grund av brist på pengar (Diagram 5). År 2018 var erfa-

renheten något vanligare bland fyraåringarnas föräldrar (14 %, Vuorenmaa 2019).  

Båda föräldrarna tillfrågades med åtta frågor om erfarenheter av psykiskt, fysiskt, ekono-

miskt och sexuellt våld i parförhållandet under de senaste 12 månaderna. Bland föräld-

rarna som fött barnet hade 11 procent och bland de andra föräldrarna hade 14 procent 

upplevt minst en form av våld i parförhållandet minst en gång under det senaste året (Dia-

gram 5). Den klart vanligaste våldsformen var att bli kallad öknamn av sin partner, som 

rapporterades av åtta procent av föräldrarna som fött barnet och 10 procent av de andra 

föräldrarna. Sju procent av föräldrarna som fött barnet och åtta procent av de andra för-

äldrarna rapporterade att de endast upplevt en form av våld. Bland båda föräldrarna rap-

porterade tre procent att de upplevt två former av våld och två procent minst tre former av 

våld. I datainsamlingarna 2017 och 2018 mättes erfarenheterna av våld på ett lite an-

norlunda sätt, så resultaten är inte jämförbara.  

Diagram 5. Utmattningssymtom hos föräldrarna och faktorer som påverkar or-

ken negativt 2020, % 

 

Behovet av stöd av yrkesutbildade personer  

 

Båda föräldrarna tillfrågades om vad de hade behövt stöd med under graviditeten och 

efter barnets födelse av olika yrkespersoner inom branschen, om de hade uttryckt sitt 

stödbehov för en yrkesutbildad person och om de hade fått tillräckligt stöd. De yrkesut-

bildade personerna specificerades inte, eftersom föräldrar bör få stöd med låg tröskel 

från olika yrkesutbildade personer inom branschen via alla tjänster för barnfamiljer (Di-

agram 6‒8). 

 

I det här kapitlet beskrivs fördelningen i fråga om behovet av stöd av yrkesutbildade 

personer bland de föräldrar som svarat på alla frågor, huruvida stödet var tillräckligt 

och om stödbehovet uttryckts (Diagram 6–8). I nästa kapitel granskas endast de föräld-

rar som behövt stöd av yrkesutbildade personer och beskrivs hur många av dem som 

upplevde att de fått tillräckligt stöd av yrkesutbildade personer och hur många som lät 

bli att uttrycka sitt stödbehov för yrkesutbildade personer.  
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Behovet av stöd av yrkesutbildade 

personer  

Fråga om graviditetstiden: Fick du un-

der graviditeten stöd i följande saker 

av yrkesutbildade inom social- eller 

hälsovården (inkl. mödrarådgiv-

ningen) och var stödet tillräckligt? 

Fråga om tiden efter barnets födelse: 

Har du efter att barnet fötts fått till-

räckligt med stöd i följande saker av 

yrkesutbildade personer inom olika 

branscher (inkl. barnrådgivningen)? 

Svarsalternativ: 1) jag har inte behövt, 

2) jag fick, det var tillräckligt, 3) jag 

fick, men det var inte tillräckligt, 4) jag 

hade behövt, men fick inte, 5) jag 

hade behövt, men jag har inte sagt att 

jag behöver stöd. 

 

Graviditeten 

 

42 procent av föräldrarna som fött barnet hade under graviditeten behövt stöd av yrkes-

utbildade personer för humörväxlingar och en femtedel på grund av depression. Bland 

de andra föräldrarna hade 28 procent behövt stöd av yrkesutbildade personer under 

graviditeten på grund av humöret (Diagram 6, Tabell 1). 

 

67 procent av föräldrarna som fött barnet och 54 procent av de andra föräldrarna hade 

under graviditeten behövt stöd för föräldraskapet från yrkesutbildade personer. 58 pro-

cent av föräldrarna som fött barnet och 32 procent av de andra föräldrarna hade behövt 

stöd för sin egen ork från yrkesutbildade personer. En tredjedel av föräldrarna hade be-

hövt professionellt stöd i parförhållandet under graviditeten (Diagram 6, Tabell 1). 

 

79 procent av föräldrarna som fött barnet och 47 procent av de andra föräldrarna hade 

behövt stöd av yrkesutbildade personer för att förbereda sig inför förlossningen (Dia-

gram 6, Tabell 1).  

 

Diagram 6. Föräldrarnas bedömning av behovet av stöd från yrkesutbildade per-

soner under graviditeten och stödets tillräcklighet 2020, % 

 

 

 

Tiden efter barnets födelse 

 

Ungefär en tredjedel av föräldrarna hade behövt stöd av yrkesutbildade personer för inter-

aktionen med babyn (35 % av föräldrarna som fött barnet och 33 % av de andra föräld-

rarna). 36 procent av föräldrarna som fött barnet och 32 procent av de andra föräldrarna 
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hade behövt stöd av yrkesutbildade för gråtmildheten hos babyn. 44 procent av föräld-

rarna som fött barnet och 37 procent av de andra föräldrarna hade behövt stöd med ba-

byns sömn. Av föräldrarna som fött barnet hade 60 procent behövt stöd för matningen av 

babyn och bland de andra föräldrarna var andelen 40 procent (Diagram 7, Tabell 2). 

Diagram 7. Föräldrarnas bedömning av behovet av stöd från yrkesutbildade per-

soner och stödets tillräcklighet för interaktionen mellan föräldern och babyn och 

för skötseln av babyn 2020, % 

 
 

En tredjedel av föräldrarna som fött barnet och en femtedel av de andra föräldrarna 

hade behövt stöd av yrkesutbildade personer på grund av sin sinnesstämning efter bar-

nets födelse (Diagram 8, Tabell 3).  

 

34 procent av föräldrarna som fött barnet och 29 procent av de andra föräldrarna hade 

behövt stöd av yrkesutbildade för föräldraskapet efter barnets födelse. 48 procent av 

föräldrarna som fött barnet och 26 procent av de andra föräldrarna hade behövt stöd av 

yrkesutbildade för sin egen ork efter barnets födelse. 25 procent av föräldrarna som fött 

barnet och 36 procent av de andra föräldrarna hade behövt stöd av yrkesutbildade för 

partnerns ork. Ungefär var femte förälder (23 % av föräldrarna som fött barnet och 22 % 

av de andra föräldrarna) hade behövt stöd av yrkesutbildade för parförhållandet efter 

barnets födelse (Diagram 8, Tabell 3).  
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Diagram 8. Föräldrarnas bedömning av behovet av stöd från yrkesutbildade per-

soner och stödets tillräcklighet för den egna och partnerns välbefinnande efter 

barnets födelse 2020, % 

 
 

Sammantaget rapporterar föräldrarna som fött barnet oftare än de andra föräldrarna 

att de behöver stöd av yrkesutbildade personer.  

Tillräckligheten hos stödet från yrkesutbildade personer och 
stödbehov som inte uttrycks 

 

I detta kapitel görs en separat granskning av föräldrar som behövt stöd av yrkesutbil-

dade personer. I kapitlet beskrivs andelen föräldrar som behövde stöd, som fick tillräck-

ligt med stöd och som lät bli att uttrycka sitt stödbehov (Tabell 1–3). 

 

Graviditeten 

Största delen av föräldrarna som fött barnet (79 %) och som hade behövt stöd för hu-

mörväxlingar från yrkesutbildade hade fått tillräckligt med stöd, men ungefär var tionde 

(8 %) hade inte uttryckt sitt stödbehov för en yrkesutbildad person. De flesta av föräld-

rarna som fött barnet (72 %) och som på grund av depression behövde stöd av yrkesut-

bildade hade fått tillräckligt stöd, men 12 procent hade inte heller uttryckt detta stödbe-

hov för en yrkesutbildad person. Bland de andra föräldrarna hade 77 procent fått till-

räckligt stöd av yrkesutbildade på grund av sinnesstämningen, men var tionde hade inte 

uttryckt sitt behov av stöd för en yrkesutbildad person (Tabell 1). 

 

Under graviditeten hade nästan alla föräldrar som behövde stöd för föräldraskapet 

(89 % av föräldrarna som fött barnet och 88 % av de andra föräldrarna) fått tillräckligt 
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med stöd av yrkesutbildade personer och endast en mycket liten andel (2 % och 3 %) 

hade låtit bli att uttrycka sitt stödbehov för yrkesutbildade personer. Största delen av 

föräldrarna som behövde stöd av en yrkesutbildad person för sin egen ork (80 % och 

77 %) hade fått tillräckligt stöd, men sju procent av föräldrarna som fött barnet och 10 

procent av de andra föräldrarna hade inte uttryckt sitt stödbehov. Av föräldrarna som 

behövde stöd för parförhållandet under graviditeten hade 76 procent fått tillräckligt 

med stöd av yrkesutbildade personer, men något fler än var tionde (13 % och 12 %) 

hade inte uttryckt sitt behov av stöd för yrkesutbildade personer (Tabell 1). 

 

Största delen av föräldrarna som behövde stöd för att förbereda sig för förlossningen 

(76 % av föräldrarna som fött barnet och 84 % av de andra föräldrarna) hade fått tillräck-

ligt stöd och endast två procent hade låtit bli att uttrycka sitt stödbehov för de yrkesut-

bildade (Tabell 1). 

Tabell 1. Föräldrar som har behövt stöd av yrkesutbildade personer under graviditeten (n och % av alla respondenter) och 

föräldrar som fått tillräckligt och otillräckligt stöd samt föräldrar som låtit bli att uttrycka sitt stödbehov (n och % av dem 

som behövt stöd) 2020 

 Stödbehövande Av de stödbehövande 

  Fick tillräckligt stöd 
Fick otillräckligt stöd el-

ler inget stöd alls 
Lät bli att uttrycka sitt 

stödbehov 
  n  %   n %  n  % n % 
Föräldern som fött barnet         

humörväxlingar 3 749 42 % 2 955 79 % 484 13 % 310 8 % 

Depression 1 809 20 % 1 305 72 % 284 16 % 220 12 % 

Föräldraskapet 5 932 67 % 5 273 89 % 512 9 % 147 2 % 

Den egna orken 5 179 58 % 4 129 80 % 695 13 % 355 7 % 

Parförhållandet 2 948 33 % 2 228 76 % 330 11 % 390 13 % 

Förberedelser inför förlossningen 6 994 79 % 5 307 76 % 1 528 22 % 159 2 % 

Den andra föräldern         

Sinnesstämningen 1 559 28 % 1 194 77 % 203 13 % 162 10 % 

Föräldraskapet 3 061 54 % 2 683 88 % 288 9 % 90 3 % 

Den egna orken 1 785 32 % 1 376 77 % 227 13 % 182 10 % 

Parförhållandet 1 808 32 % 1 370 76 % 228 13 % 210 12 % 

Förberedelser inför förlossningen 2 671 47 % 2 248 84 % 363 14 % 60 2 % 

 

Tiden efter barnets födelse 

 

Nästan alla av de föräldrar som behövde stöd av en yrkesutbildad person (86 % av föräld-

rarna som fött barnet och 89 % av de andra föräldrarna) hade fått tillräckligt stöd för inter-

aktionen mellan föräldern och babyn och endast en liten andel (4 % och 3 %) hade låtit bli 

att uttrycka sitt stödbehov (Tabell 2). 

En stor del av de föräldrar som behövde stöd av yrkesutbildade personer för gråtmildhet 

hos babyn (63 % och 75 %) hade fått tillräckligt stöd, men en tredjedel (34 %) av föräld-

rarna som fött barnet och var femte (21 %) bland de andra föräldrarna blev utan tillräckligt 

stöd. Endast en liten del av föräldrarna lät bli att uttrycka sitt stödbehov för en yrkesutbil-

dad person (3 % och 4 %) (Tabell 2). 

Föräldrarna som fött barnet och som behövde stöd för babyns sömn av en yrkesutbildad 

person blev oftare utan tillräckligt stöd (37 %) än de andra föräldrarna (22 %). En liten an-

del av föräldrarna (6 % och 4 %) hade låtit bli att uttrycka sitt stödbehov för en yrkesutbil-

dad person. Största delen av de föräldrarna som behövde stöd av en yrkesutbildad person 

för matning av babyn hade fått tillräckligt med stöd (78 % av föräldrarna som fött barnet 

och 87 % av de andra föräldrarna) och få lät bli att uttrycka sitt stödbehov (2 % och 1 %) 

(Tabell 2). 
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Tabell 2. Föräldrar som har behövt stöd av yrkesutbildade personer för interaktionen mellan föräldern och babyn och för 

skötsel av babyn (n och % av alla respondenter) och föräldrar som fått tillräckligt och otillräckligt stöd samt föräldrar som 

låtit bli att uttrycka sitt stödbehov (n och % av dem som behövt stöd) 2020 

 Stödbehövande Av de stödbehövande 

 Fick tillräckligt stöd 
Fick otillräckligt stöd el-

ler inget stöd alls 
Lät bli att uttrycka sitt 

stödbehov 
  n  %   n %  n  % n % 
Föräldern som fött barnet         

Interaktionen med babyn 3 138 35 % 2 702 86 % 304 10 % 132 4 % 

Gråtmildhet hos babyn 3 172 36 % 1 988 63 % 1 075 34 % 109 3 % 

Babyns sömn 3 885 44 % 2 218 57 % 1 429 37 % 238 6 % 

Matning av babyn 5 314 60 % 4 142 78 % 1 085 20 % 87 2 % 

Den andra föräldern         

Interaktionen med babyn 1 882 33 % 1 671 89 % 163 9 % 48 3 % 

Gråtmildhet hos babyn 1 815 32 % 1 364 75 % 383 21 % 68 4 % 

Babyns sömn 2 082 37 % 1 545 74 % 462 22 % 75 4 % 

Matning av babyn 2 263 40 % 1 968 87 % 266 12 % 29 1 % 

 

67 procent av föräldrarna som behövde stöd av en yrkesutbildad person på grund av 

sinnesstämningen efter att barnet fötts hade fått tillräckligt stöd, men nästan en femte-

del hade inte uttryckt sitt behov av stöd för en yrkesutbildad person (17 % och 18 %) 

(Tabell 3). 

 

Största delen av de föräldrar som behövde stöd av yrkesutbildade personer för föräldra-

skapet efter att barnet fötts hade fått tillräckligt stöd (84 % av föräldrarna som fött bar-

net och 88 % av de andra föräldrarna). Sex procent av de stödbehövande föräldrarna 

som fött barnet och fem procent av de andra stödbehövande föräldrarna hade låtit bli 

att uttrycka sitt stödbehov för en yrkesutbildad person (Tabell 3). 

 

69 procent av båda föräldrarna som behövde stöd för sin egen ork efter barnets födelse 

hade fått tillräckligt med stöd, men 13 procent av de föräldrarna som fött barnet och 16 

procent av de andra föräldrarna hade inte uttryckt sitt stödbehov för en yrkesutbildad 

person. Så mycket som en femtedel av föräldrarna som fött barnet blev utan stöd. Bland 

de föräldrar som behövde stöd av yrkesutbildade personer för partnerns ork hade två av 

tre (63 % av föräldrarna som fött barnet och 64 % av de andra föräldrarna) fått tillräck-

ligt stöd, men hela 20 procent av föräldrarna som fött barnet och 16 procent av de andra 

föräldrarna hade låtit bli att uttrycka sitt stödbehov för en yrkesutbildad person (Tabell 

3). 

 

Bland de föräldrar som hade behövt stöd av en yrkesutbildad person för parförhållandet 

efter barnets födelse hade 58 procent av föräldrarna som fött barnet och 67 procent av de 

andra föräldrarna fått tillräckligt stöd, men många lät också bli att uttrycka sitt stödbehov 

för en yrkesutbildad person (26 % och 18 %) (Tabell 3). 
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Mödrarådgivningsbesöken var som 

helhet klientorienterade 

Beskriver föräldrarnas syn på hur be-

söken på mödrarådgivningen genom-

förs, vilket här kallas för klientoriente-

ring. 

Fråga: Vad anser du om uppfölj-

ningen av graviditeten på mödraråd-

givningen? 

Delfrågor: 1) graviditeten följdes upp 

på ett sakkunnigt och kompetent 

sätt, 2) upplevde sig hörd, 3) diskute-

rade saker som är viktiga för föräl-

dern, 4) hela familjens välbefinnande 

utreddes, 5) fick tillräckligt med stöd i 

föräldraskapet, 6) vågade berätta är-

ligt om sina angelägenheter.  

Svarsalternativ: 1) helt av samma 

åsikt, 2) av samma åsikt, 3) varken av 

samma eller annan åsikt, 4) av annan 

åsikt, 5) helt av annan åsikt.  

Summaindikatorn har definierats så 

att föräldern anser att besöken på 

mödrarådgivningen som helhet är kli-

entorienterade när föräldern svarar 

alternativ 1 eller 2 på alla delfrågor. 

Således är helhetsbedömningen klart 

lägre än bedömningen av en enskild 

delfråga. 

Tabell 3. Föräldrar som har behövt stöd av yrkesutbildade personer för sitt eget och partnerns välbefinnande efter att bar-

net fötts (n och % av alla respondenter) och föräldrar som fått tillräckligt och otillräckligt stöd samt föräldrar som låtit bli 

att uttrycka sitt stödbehov (n och % av dem som behövt stöd) 2020 

 Stödbehövande Av de stödbehövande 

 Fick tillräckligt stöd 
Fick otillräckligt stöd el-

ler inget stöd alls 
Lät bli att uttrycka sitt 

stödbehov 
  n  %   n %  n  % n % 
Föräldern som fött barnet         

Sinnesstämningen 2 909 33 % 1 958 67 % 461 16 % 490 17 % 

Föräldraskapet 3 011 34 % 2 519 84 % 310 10 % 182 6 % 

Den egna orken 4 205 48 % 2 892 69 % 776 18 % 537 13 % 

Partnerns ork 2 204 25 % 1 379 63 % 395 18 % 430 20 % 

Parförhållandet 2 074 23 % 1 212 58 % 329 16 % 533 26 % 

Den andra föräldern         

Sinnesstämningen 1 103 20 % 737 67 % 168 15 % 198 18 % 

Föräldraskapet 1 614 29 % 1 417 88 % 123 8 % 74 5 % 

Den egna orken 1 458 26 % 1 009 69 % 218 15 % 231 16 % 

Partnerns ork 2 021 36 % 1 286 64 % 421 21 % 314 16 % 

Parförhållandet 1 251 22 % 839 67 % 184 15 % 228 18 % 

 

Sammantaget lät båda föräldrarna oftare bli att uttrycka sitt stödbehov för en yrkesut-

bildad person när det gällde deras egna behov och inte barnets. Stödbehov som inte ut-

tryckts förekom oftare efter barnets födelse än under graviditeten. Föräldrar till späd-

barnsfamiljer lät mer sällan bli att uttrycka sitt stödbehov för en yrkesutbildad person 

än föräldrar till fyraåringar i undersökningen från 2018 (Vuorenmaa 2019). 

Erfarenheter av rådgivningstjänsterna 

 

Mödrarådgivning 

 

Av föräldrarna som fött barnet uppgav 79 procent att de under graviditeten oftast hade 

haft samma hälsovårdare eller barnmorska under besöken på mödrarådgivningen, men 

10 procent ansåg att hälsovårdaren hade bytts för ofta. Endast åtta procent av föräldrarna 

som hade fött barnet hade erbjudits hembesök under graviditeten: fyra procent av dem 

som hade fött barnet och som hade barn sedan tidigare och 12 procent av dem som hade 

fött sitt första barn.  Å andra sidan svarade hela 89 procent av föräldrarna som fött barnet 

att hembesök inte hade erbjudits, men att föräldern inte heller hade behövt det. Av de 

andra föräldrarna hade 84 procent deltagit i åtminstone ett besök på mödrarådgivningen.  

Båda föräldrarna tillfrågades genom sex påståenden om hur de ansåg att klientoriente-

ringen hade förverkligats på mödrarådgivningen under graviditeten. Båda föräldrarna som 

deltog i besöken på mödrarådgivningen var mycket nöjda med olika delområden. Det var 

vanligast att föräldrarna var nöjda med uppföljningen av graviditeten, eftersom 93 procent 

av föräldrarna som fött barnet och 95 procent av de andra föräldrarna var helt av samma 

åsikt eller av samma åsikt om att uppföljningen var sakkunnig och kompetent. Även om 

stödet för föräldraskapet bedömdes som det svagaste delområdet, var 83 procent av för-

äldrarna som fött barnet och 77 procent av de andra föräldrarna helt av samma eller av 

samma åsikt om att de fick tillräckligt med stöd för föräldraskapet (Diagram 9). 63 procent 

av föräldrarna som fött barnet och 68 procent av de andra föräldrarna ansåg att mödra-

rådgivningsbesöken som helhet hade genomförts klientorienterat (Diagram 1). Jämfört 

med pilotstudien 2017 hade erfarenheterna av klientorientering minskat något, med un-

dantag för bedömningen av uppföljningen av graviditeten (Klemetti m.fl. 2018). 
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Besöken på barnrådgivningen var 

som helhet klientorienterade 

Beskriver föräldrarnas syn på hur be-

söken på barnrådgivningen genom-

förs, vilket här kallas för klientoriente-

ring. 

Fråga: Hur har följande saker genom-

förts vid babyns rådgivningsbesök? 

Delfrågor: 1) babyns hälsa, tillväxt och 

utveckling har följts på ett sakkunnigt 

och kompetent sätt, 2) fått tillräckligt 

med information om vaccin, 3) fått 

tillräckligt med information om sjuk-

domar som förebyggs med vaccin, 4) 

har diskuterat frågor som är viktiga 

för föräldern, 5) personalen har lyss-

nat tillräckligt på vad föräldern har att 

säga, 6) hela familjens välbefinnande 

har utretts, 7) personalen har gett till-

räckligt med stöd för föräldraskapet, 

8) har vågat berätta ärligt om olika 

angelägenheter.  

Svarsalternativ: 1) helt av samma 

åsikt, 2) av samma åsikt, 3) varken av 

samma eller annan åsikt, 4) av annan 

åsikt, 5) helt av annan åsikt.  

Summaindikatorn har definierats så 

att föräldern anser att besöken på 

barnrådgivningen som helhet är kli-

entorienterade när föräldern svarar 

alternativ 1 eller 2 på alla delfrågor. 

Således är helhetsbedömningen klart 

lägre än bedömningen av en enskild 

delfråga. 

Diagram 9. Föräldrarnas syn på hur klientorienteringen förverkligades på mödra-

rådgivningen under graviditeten 2020, % 

 

Barnrådgivning 

En del familjer genomförde de första besöken på barnrådgivningen före coronaepidemin, 

så de första föräldrarna som svarade på enkäten hade endast lite erfarenhet av besöken 

under coronaepidemin.  

Efter förlossningen erbjöds 72 procent av föräldrarna som fött barnet hembesök: 63 pro-

cent av föräldrarna som fött barnet och som hade barn sedan tidigare och 82 procent av 

dem som hade fött sitt första barn. 20 procent av föräldrarna svarade att hembesök inte 

hade erbjudits, men att föräldern inte heller hade behövt det. Av föräldrarna som fött bar-

net hade 99 procent och av de andra föräldrarna hade 74 procent deltagit i barnrådgiv-

ningsbesök med babyn.  

Båda föräldrarna som deltagit i barnrådgivningsbesöken tillfrågades genom åtta påståen-

den om klientorienteringen vid rådgivningsbesöken. Det var vanligast att föräldrarna var 

nöjda med uppföljningen av barnets hälsa, tillväxt och utveckling, eftersom 97 procent av 

föräldrarna som fött barnet och 98 procent av de andra föräldrarna var helt av samma 

åsikt eller av samma åsikt om att uppföljningen var sakkunnig och kompetent. Informat-

ionen om sjukdomar som förebyggs med vaccin bedömdes som det svagaste delområdet, 

eftersom 67 procent av föräldrarna som fött barnet och 80 procent av de andra föräldrarna 

var helt av samma eller av samma åsikt om att de hade fått tillräckligt med information 

om saken (Diagram 10). Som helhet ansåg 50 procent av föräldrarna som fött barnet och 

61 procent av de andra föräldrarna att barnrådgivningsbesöken var klientorienterade (Dia-

gram 1). Jämfört med pilotstudien för spädbarnsfamiljer 2017 hade erfarenheten av klient-

orientering minskat något inom vissa delområden bland föräldrarna som fött barnet. Skill-

naderna mellan de andra föräldrarna var mycket små (Klemetti m.fl. 2018). År 2018 var för-

äldrarna till fyraåringar oftare helt av samma eller av samma åsikt om att man på barnråd-

givningen hade diskuterat frågor som var viktiga för dem och mer sällan om att hela famil-

jens välbefinnande hade utretts och att de hade fått stöd för föräldraskapet under rådgiv-

ningsbesöken. 
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Diagram 10. Föräldrarnas syn på klientorienteringen vid barnrådgivningsbesö-

ken 2020, % 

 

Coronaepidemin i spädbarnsfamiljernas vardag 

 

Frågor om coronaepidemin och effekterna av begränsningsåtgärderna lades till i frågefor-

muläret den 31 juli 2020. Dessa frågor besvarades av 4 574 föräldrar som fött barnet och 

2 996 andra föräldrar (sammanlagt 7 570 föräldrar). Svarsfrekvensen var 49,6 procent 

bland föräldrarna som fött barnet och 35,7 procent bland de andra föräldrarna.  

 

Oro relaterad till coronaepidemin  

I spädbarnsfamiljerna var det vanligast att man i samband med coronaepidemin oroade 

sig för förlossningen och hur tiden på förlossningssjukhuset skulle förlöpa under coro-

naepidemin. 60 procent av föräldrarna som fött barnet och 37 procent av de andra föräld-

rarna var oroliga för förlossningen. Vistelsen på förlossningssjukhuset oroade nästan lika 

mycket: 59 procent av föräldrarna som fött barnet och 36 procent av de andra föräldrarna 

var oroliga (Diagram 11). 

Föräldrarna oroades också över om coronaviruset medför risker för fostret eller barnet 

(46 % av föräldrarna som fött barnet och 31 % av de andra föräldrarna) och över hur de 

klarar graviditeten under coronaepidemin (46 % och 28 %) (Diagram 11). 

32 procent av föräldrarna som fött barnet och 19 procent av de andra föräldrarna var oro-

liga för att smittas av coronaviruset. 20 procent av föräldrarna som fött barnet och 15 pro-

cent av de andra föräldrarna var oroliga för att de skulle smitta andra människor (Diagram 

11). Enligt THL:s serologiska undersökning riktad till personer i arbetsför ålder var 46 pro-

cent av dem som svarade på enkäten i september–oktober 2020 oroliga för att någon när-

stående skulle smittas av coronaviruset och 33 procent för att de själva skulle smittas 

(Suvisaari m.fl. 2020).  
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Diagram 11. Oro relaterad till coronaepidemin 2020, % 

 
 

Coronaepidemins effekter på spädbarnsfamiljernas liv 

 

På grund av coronaepidemin hade kontakten med barnets mor- och farföräldrar minskat 

hos 45 procent av föräldrarna som fött barnet och 41 procent av de andra föräldrarna. 

Kontakten med vänner hade minskat hos 62 procent av föräldrarna som fött barnet och 58 

procent av de andra föräldrarna (Diagram 12). Enligt THL:s serologiska undersökning rik-

tad till personer i arbetsför ålder minskade kontakten med vänner och släktingar hos 57 

procent av dem som svarade på enkäten i september–oktober 2020 (Lundqvist m.fl. 2020). 

Känsla av ensamhet hade ökat hos 48 procent av föräldrarna som fött barnet och 21 pro-

cent av de andra föräldrarna (Diagram 12). Enligt preliminära uppgifter från THL:s under-

sökning FinSote ökade känslan av ensamhet hos 32 procent (Parikka m.fl. 2020) och enligt 

den serologiska undersökningen hos 26 procent av dem som svarade på enkäten i septem-

ber–oktober 2020 (Lundqvist m.fl. 2020). 

Diagram 12. Coronaepidemins effekter på sociala relationer och ensamhet 

2020, % 
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Coronaepidemin ökade enligt båda föräldrarna tiden som tillbringades med familjen i näs-

tan varannan familj: 48 procent av föräldrarna som fött barnet och 49 procent av de andra 

föräldrarna uppgav detta (Diagram 13). Enligt THL:s serologiska undersökning riktad till 

personer i arbetsför ålder ökade tiden som tillbringades med familjen hos 40 procent av 

dem som svarade på enkäten i september–oktober 2020 (Lundqvist m.fl. 2020). 

De flesta av föräldrarna upplevde att coronaepidemin inte påverkade orken i vardagen 

(60 % av föräldrarna som fött barnet och 70 % av de andra föräldrarna). Å andra sidan upp-

levde 25 procent av föräldrarna som fött barnet och 18 procent av de andra föräldrarna att 

orken minskat. En del (15 % och 12 %) upplevde däremot att orken ökat (Diagram 13). 

Majoriteten ansåg att coronaepidemin inte hade någon inverkan på den jämlika arbetsför-

delningen i hushållsarbetet: detta uppgav 83 procent av de föräldrarna som fött barnet 

och 85 procent av de andra föräldrarna (Diagram 13). 

Största delen av föräldrarna upplevde att coronaepidemin inte påverkade känslan av när-

het (76 % av föräldrarna som fött barnet och 78 % av de andra föräldrarna) eller menings-

skiljaktigheter (81 % och 83 %) mellan makarna. Sju procent av föräldrarna som fött bar-

net och sex procent av de andra föräldrarna upplevde att känslan av närhet hade minskat 

på grund av coronaepidemin. Å andra sidan upplevde 18 procent av föräldrarna som fött 

barnet och 16 procent av de andra föräldrarna att känslan av närhet hade ökat. Menings-

skiljaktigheterna mellan makarna hade minskat enligt fyra procent av föräldrarna som fött 

barnet och ökat enligt något fler av dem som fött barnet (15 %) än enligt de andra föräld-

rarna (12 %) (Diagram 13). Enligt THL:s serologiska undersökning riktad till personer i ar-

betsför ålder minskade känslan av närhet till andra människor hos 21 procent av dem som 

svarade på enkäten i september–oktober 2020. Meningsskiljaktigheterna inom familjen 

ökade hos 14 procent och minskade hos nio procent av dem som svarade (Lundqvist m.fl. 

2020). 

 

Diagram 13. Coronaepidemins effekter på familjens vardag och parförhållandet 

2020, % 
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Begrepp och definitioner 

Föräldern som fött barnet: En kvinna vars barns andra förälder i MDB:s urvalsfil är man 

eller vars barn inte har andra föräldrar i urvalsfilen. Om det enligt urvalsfilen fanns två 

kvinnliga föräldrar i familjen, skickades båda föräldrarnas blanketter till familjen och för-

äldrarna blev ombedda att besvara de frågor som bäst lämpade sig för dem.   

Den andra föräldern: Alla män i MDB:s urvalsfil oavsett om barnet har andra föräldrar en-

ligt filen. Om det enligt urvalsfilen fanns två kvinnliga föräldrar i familjen, skickades båda 

föräldrarnas blanketter till familjen och föräldrarna blev ombedda att besvara de frågor 

som bäst lämpade sig för dem.   

www.thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/lapset-nuoret-ja-
perheet/vauvaperheiden-hyvinvointi 
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Kvalitetsbeskrivning 

Spädbarnsfamiljernas välbefinnande – FinBarn 2020 

 

Statistikuppgifternas relevans   

Resultaten av statistikrapporten Spädbarnsfamiljernas välbefinnande – FinBarn 2020 

grundar sig på datainsamlingen som genomfördes 2020 i enkätundersökningen FinBarn. 

Undersökningen riktade sig till föräldrar till spädbarn i åldern 3–6 månader. Institutet för 

hälsa och välfärd (THL) genomför enkätundersökningen FinBarn.   

Institutet för hälsa och välfärd har som uppgift att följa upp befolkningens hälsa och väl-

färd. Genom enkätundersökningen FinBarn genomförs denna uppgift för barn under skol-

åldern och deras familjer. Information samlas in om barnfamiljernas välfärd, hälsa och 

funktionsförmåga, levnadsvanor, trygghet i uppväxtmiljön samt behov av service och stöd 

och servicens och stödets tillgänglighet och tillräcklighet. 

Informationen kan användas för att planera, genomföra, utvärdera och rapportera om åt-

gärder som främjar barnfamiljernas hälsa och välfärd och för att planera, utvärdera och 

utveckla tjänsterna för barnfamiljer i kommunerna, landskapen och på nationell nivå. Re-

sultaten kan också utnyttjas i uppföljningen av den nationella styrningen och i utvärde-

ringen av politiska beslut. 

Metodbeskrivning 

Enkätundersökningen FinBarn genomfördes i hela landet och riktade sig till spädbarn i ål-

dern 3–6 månader och till 4-åriga barn och deras familjer.  

FinBarn inleddes under namnet undersökningen Barns hälsa, välfärd och service (LTH). År 

2017 genomfördes en pilotstudie om spädbarnsfamiljernas hälsa, välfärd och service i sex 

landskap. År 2018 genomfördes den första nationella datainsamlingen som riktades till 4-

åringar och deras familjer och en statistikrapport om denna åldersgrupp publicerades 

2019. År 2018 ombads familjer att delta i undersökningen i samband med barnets hälsoun-

dersökning på barnrådgivningen och man samlade också in information från barnrådgiv-

ningens hälsovårdare.  

Från och med 2020 har datainsamlingen endast genomförts som en postenkät riktad till 

föräldrarna. I fortsättningen är målet att datainsamlingarna om familjer med spädbarn 

och med 4-åringar ska genomföras vart fjärde år, nästa gång 2024.  

Personuppgifterna för föräldrarna till de spädbarn som hör till målgruppen för datain-

samlingen 2020 hämtades från befolkningsdatasystemet vid Myndigheten för digitali-

sering och befolkningsdata (MDB). Urvalskriterierna var uppgifterna för alla vårdnadsha-

vare till spädbarn som fötts under de tidsintervaller som begärts och som hade en stadig-

varande adress. Uppgifterna innehöll barnets personbeteckning samt förälderns namn- 

och adressuppgifter, födelseår och födelsestat, kön, civilstånd och modersmål samt från 

och med det fjärde urvalet även kontaktspråk. Uppgifterna innehöll inte förälderns per-

sonbeteckning. 

I datainsamlingen 2020 gjordes sex separata totalurval: tre på våren och tre på hösten 

2020. Varje urval innehöll uppgifter om föräldrar till spädbarn som fötts under en viss pe-

riod på fyra veckor. Barnens födelseintervall var: 25.11.2019–16.2.2020 (vårens urval) och 

20.4‒12.7.2020 (höstens urval). Föräldrarna kontaktades första gången när det yngsta bar-

net i urvalet var 12 veckor och den äldsta 16 veckor.  

Barnets båda föräldrar fick allt undersökningsmaterial per post och personligen. Först 

skickades ett kallelsebrev till föräldrarna, som innehöll adressen till webblanketten samt 

ett personligt användarnamn och lösenord för inloggningen. I kallelsebrevet informerades 

om undersökningens syfte, innehåll och dataskydd samt om möjligheten att delta i en ut-

lottning när enkäten besvarades.  

Vid behov skickades tre påminnelser till föräldrarna om att besvara enkäten. Tillsammans 

med den första och tredje påminnelsen skickades ett frågeformulär i pappersform. Varje 
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påminnelse innehöll även användarnamn och lösenord för att besvara enkäten på webb-

lanketten.   

Datainsamlingen inleddes den 12 mars 2020, då ett kallelsebrev skickades till föräldrarna i 

det första urvalet. Föräldrarna kontaktades under perioderna 12.3–8.7.2020 (vårens total-

urval) och 5.8–8.12.2020 (höstens totalurval). Alla svar som returnerats senast den 12 janu-

ari 2021 togs med i undersökningsmaterialet. Då var det äldsta barnet i det sista urvalet 

sex månader gammalt.  

Bland dem som svarade på enkäten lottade man ut finländska babykläder som erhållits 

som donation. Syftet med utlottningen var att öka svarsfrekvensen. För utlottningen an-

sökte man och fick tillstånd av THL:s forskningsetiska arbetsgrupp samt av THL:s ledning. 

Utlottningen genomfördes i sex omgångar: den första 27 april 2020 och den sista 2 februari 

2021. 

Innehållet i föräldrarnas enkäter var i huvudsak enhetligt för båda föräldrarna. På blanket-

ten för föräldern som fött barnet fanns det dessutom frågor om amning och preventivme-

toder och på den andra förälderns blankett fanns frågor om samordningen av arbete och 

familj. Den 31 juli 2020 lades frågor om coronaepidemin till i båda föräldrarnas frågefor-

mulär (sammanlagt 7 570 respondenter, varav 4 574 var föräldrar som fött barnet och 

2 996 var andra föräldrar). Föräldrarna kunde besvara enkäten på finska, svenska, nordsa-

miska, engelska, ryska, somaliska eller arabiska. Frågeformulären finns för påseende på 

THL:s webbplats thl.fi/finlapset. 

De returnerade pappersblanketterna lagrades optiskt. I samband med den optiska lag-

ringen gjordes logiska kontroller av svaren och standardiseringar av förhandsanvisningar 

till exempel för felaktigt besvarade frågor. Undersökningsmaterialet kontrollerades för 

upptäckt av eventuella fel, saknad information och ologiska förekomster. Svaren på webb-

lanketterna samlades in via THL:s blankettjänst. 

I syfte att utvidga datainnehållet kommer uppgifterna i föräldrarnas enkäter att kombine-

ras med olika registeruppgifter med hjälp av barnets personbeteckning i takt med att re-

gisteruppgifterna blir färdiga och tillstånd lämnas in av den personuppgiftsansvariga. De 

register som används är födelseregistret (3–6 månader), vårdanmälningsregistren, miss-

bildningsregistret (4 år) och barnskyddsregistret (4 år), uppgifter om handikappbidrag, lä-

kemedelsinköp och läkemedelsersättningar som FPA beviljat barnet och familjeledigheter 

som beviljats på grund av barnet samt uppgifter i Kanta-tjänsterna (anteckningar om bar-

net i Kanta-tjänsterna). De kombinerade resultaten av enkät- och registermaterialet kom-

mer att publiceras i separata publikationer. Dataskyddsmeddelandet finns på THL:s webb-

plats thl.fi/finlapset. 

Datainsamlingen har finansierats av THL och med finansiering som koordinerats av THL 

och som anvisats i statens tilläggsbudget för forskning om covid-19. 

Uppgifternas riktighet och exakthet 

I tabellbilagorna 1a och 1b beskrivs täckningen för totalurvalen från MDB med hjälp av det 

separata materialet som beställts från Statistikcentralen. Statistikcentralens separata 

material innehåller antalet föräldrar till barn som fötts under de tidsintervaller som mots-

varar urvalet från 2020 och uppgifter om föräldrarnas utbildning enligt åldersgrupp i hela 

landet och per region på aggregerad nivå. Till följd av lagändringen ändrades handlägg-

ningen av vårdnaden om barn i befolkningsdatasystemet och ändringsarbetet på MDB var 

inte slutfört vid tiden för urvalet, vilket ledde till att förbudet mot direktmarknadsföring 

och förälderns boendearrangemang påverkade urvalet. Enligt en jämförelse var täck-

ningen för MDB:s urval 87 procent för kvinnorna och den varierade mellan 84 och 99 pro-

cent i landskapen. För männen var motsvarande andel 81 procent och variationen mellan 

landskapen 77–90 procent. 

De sex totalurvalen i enkäten FinBarn 2020 bestod av uppgifter från MDB om föräldrarna 

till barn födda under en viss period på fyra veckor. Till dessa uppgifter plockade man vård-

nadshavarna som bodde på samma adress som barnet och som inte hade förbud mot di-

rektmarknadsföring. När man i MDB:s totalurval beaktade flerlingsfamiljernas föräldrar så 

att föräldern var med endast en gång, bildades ett urval med 17 964 (53 %) föräldrar som 

fött barnet och 16 112 (47 %) andra föräldrar. Svarsfrekvensen var 50 procent bland 
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föräldrarna som fött barnet och 36 procent bland de andra föräldrarna. I tabellbilagorna 

2a, 2b och 2c beskrivs svarsfrekvensen enligt föräldraskap, svarssätt och bakgrundsfak-

torer. I tabellbilaga 3 jämförs utbildningen hos de föräldrar som svarat med utbildningsför-

delningen i det separata materialet som beställts från Statistikcentralen.  

Enkäten besvarades av sammanlagt 8 977 föräldrar som fött barnet och 5 843 andra för-

äldrar. I tabellbilagorna 4a och 4b beskrivs hur många som svarade och inte svarade på 

enkäten enligt bakgrundsfaktorer. 

Föräldrarna i urvalet hade sammanlagt 19 382 spädbarn, varav 9 536 var flickor och 9 846 

pojkar. Flerlingsbarnens föräldrar uppmanades att svara för det förstfödda barnets del. 

Registeruppgifterna om barnet kommer att kopplas ihop med barnet som föddes först. I 

urvalet hade 14 694 spädbarn (76 %) två föräldrar, 3 270 spädbarn (17 %) hade bara föräl-

dern som fött barnet och 1 418 spädbarn (7 %) hade bara den andra föräldern. 

 

Materialets representativitet 

Sammanlagt 14 820 föräldrar svarade på undersökningen (Tabellbilaga 2a, 2b, 2c, 4a och 

4b). 10 088 föräldrar (29,6 %) svarade på webblanketten och 4 732 (13,9 %) på pappers-

blanketten. Svarsfrekvensen var 50,0 procent bland föräldrarna som fött barnet och 36,3 

procent bland de andra föräldrarna. Föräldrarna som fött barnet deltog i undersökningen i 

större utsträckning än de andra föräldrarna (50,0 % jämfört med 36,3 %). Svarsfrekvensen 

varierade enligt åldersgrupp, eftersom flest 30–39-åringar deltog i undersökningen. Svars-

frekvensen varierade också mellan regionerna (40–49 %). Mest svarade man i Södra Kare-

len och Birkaland (49 %). Södra Österbotten och Kajanaland hade lägst svarsfrekvens 

(40 % och 41 %). Granskat enligt förälderns födelseland var svarsfrekvensen 46 procent 

bland personer födda i Finland och 32 procent bland personer födda utanför Finland (Ta-

bellbilaga 2a, 2b, 2c, 4a och 4b).  

Föräldrarnas utbildning jämfördes med det separata materialet som beställdes från Sta-

tistikcentralen och som innehöll aggregerade uppgifter om föräldrarna till barn som fötts 

under motsvarande tidsintervall som urvalen för 2020. I det separata materialet orsakar 

flerlingsfamiljernas föräldrar övertäckning, eftersom föräldrarna till alla barn som föddes 

under den fastställda tidsperioden plockades ut till materialet utan att man beaktade om 

föräldern hade fått ett eller flera barn. Föräldrar med examen på grundnivå eller på andra 

stadiet svarade mer sällan än föräldrar med yrkeshögskole- eller högskoleexamen (Tabell-

bilaga 3). 

Av föräldrarna som fött barnet och som inte svarade var 40 procent under 30 år, 54 pro-

cent 30–39 år och 6 procent 40 år eller äldre. Motsvarande siffror för de andra föräldrarna 

var 26, 58 och 16 procent. Medelåldern bland föräldrarna som inte svarade var 31,0 (SD 

5,5) år föräldrarna som fött barnet och 33,7 (SD 6,2) år för de andra föräldrarna. Bland för-

äldrarna som fött barnet och som inte svarade hade 22 procent utländsk bakgrund och 

motsvarande siffra bland de andra föräldrarna var 18 procent. Medelåldern för dem som 

inte svarade avvek inte från medelåldern för dem som svarade, men fler av dem som inte 

svarade fanns i de yngre åldersklasserna och hade utländsk bakgrund jämfört med föräld-

rarna som svarade (Tabellbilaga 4a och 4b). 

 

De publicerade uppgifternas aktualitet och rättidighet  

De grundläggande resultaten av enkätundersökningen FinBarn blir klara inom cirka två 

månader efter att datainsamlingen har avslutats.  

 

Uppgifternas tillgänglighet, transparens och tydlighet 

De nationella, landskapsspecifika och kommunspecifika resultaten av enkätundersök-

ningen FinBarn publiceras som statistiskkuber och sammanfattningar i THL:s användar-

gränssnitt för sammanfattningar och kuber (TIKU) på följande webbplats: 



Spädbarnsfamiljernas välbefinnande – enkätundersökningen FinBarn 2020 

 

THL – Statistikrapport 29/2021   22 

thl.fi/finlapsetkysely/tulokset. I statistikkuberna och sammanfattningarna publiceras 

också svarsfördelningen för den fråga som använts för att skapa indikatorn. 

 

Statistikens jämförbarhet  

Resultaten från enkätundersökningen FinBarn rapporteras som indikatorer. En del av indi-

katorerna som beskriver spädbarnsfamiljernas välbefinnande är enhetliga med pilotun-

dersökningen från 2017 och en del med indikatorerna i datainsamlingen om fyraåriga barn 

och deras familjer 2018. Eftersom datainsamlingsmetoderna delvis varit olika kan jämför-

barheten endast betraktas som riktgivande.  

 

Tydlighet, enhetlighet och överensstämmelse 

Enkäterna som användes till datainsamlingen i FinBarn-undersökningen har bestående 

delar, som kan kompletteras med moduler som samlas in mer sällan. De bestående de-

larna innehåller centrala frågor om barnfamiljernas välbefinnande, hälsa och tillgång till 

service. Detta gör det möjligt att i framtiden skapa tidsserier och granska förändringar som 

sker över tid. Med hjälp av modulerna kan man göra en närmare granskning av ett visst 

ämnesområde eller lägga till frågor om aktuella företeelser efter behov.   
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Tabellbilaga 1a. Statistikcentralens separata material* och ett urval från befolkningsdatasystemet vid Myndigheten för 

digitalisering och befolkningsdata (MDB) av föräldrar som fått barn under perioden 25.11.2019–16.2.2020 och 20.4–

12.7.2020, enligt kön 

 Kvinna Man 

 

Statistik-
cen-

tralen*, N 

MDB, ur-
sprung-

ligt urval, 
N 

Skillnad** 
som ger 

under-
täckning, 

N 

MDB-ur-
valets 
täck-

ning, % 

Statistik-
cen-

tralen*, N 

MDB, ur-
sprung-

ligt ur-
val, N 

Skill-
nad** 

som ger 
under-

täckning, 
N 

MDB-ur-
valets 
täck-

ning, % 
Hela materialet 20 982 18 214 2 768 86,8 % 20 101 16 278 3 823 81,0 

Våren (föräldrar till barn födda 
25.11.2019–16.2.2020) 

10 180 8 927 1 253 87,7 % 9 700 7 888 1 812 81,3 

Hösten (föräldrar till barn födda 
20.4–12.7.2020) 

10 802 9 287 1 515 86,0 % 10 401 8 390 2 011 80,7 

Landskapsspecifikt material***         

Åland 110 109 1 99,1 % 109 97 12 89,0 % 

Södra Karelen 353 318 35 90,1 % 342 277 65 81,0 % 

Södra Österbotten 685 618 67 90,2 %  666 567 99 85,1 % 

Södra Savolax 358 302 56 84,4 % 342 264 78 77,2 % 

Kajanaland 212 187 25 88,2 % 198 174 24 87,9 % 

Egentliga Tavastland 555 488 67 87,9 % 544 429 115 78,9 % 

Mellersta Österbotten 307 288 19 93,8 % 295 255 40 86,4 % 

Mellersta Finland 994 877 117 88,2 % 954 793 161 83,1 % 

Kymmenedalen 492 441 51 89,6 % 478 381 97 79,7 % 

Lappland 593 524 69 88,4 % 569 468 101 82,2 % 

Birkaland 1 956 1 674 282 85,6 % 1 877 1 520 357 81,0 % 

Österbotten 761 723 38 95,0 % 738 662 76 89,7 % 

Norra Karelen 521 455 66 87,3 % 503 415 88 82,5 % 

Norra Österbotten 1 894 1 676 218 88,5 % 1 848 1 569 279 84,9 % 

Norra Savolax 849 743 106 87,5 % 817 661 156 80,9 % 

Päijänne-Tavastland 654 546 108 83,5 % 615 490 125 79,7 % 

Satakunta 660 569 91 86,2 % 631 524 107 83,0 % 

Nyland 7 231 6 163 1 068 85,2 % 6 772 5 377 1 395 79,4 % 

Egentliga Finland 1 774 1 513 261 85,3 % 1 695 1 355 340 79,9 % 
*Statistikcentralen 2020, separat material som innehåller antalet föräldrar i spädbarnsfamiljerna som motsvarar urvalet från 2020 och uppgifter om 
föräldrarnas utbildning enligt åldersgrupp. Urvalet har gjorts så att flerlingsfamiljernas föräldrar orsakar övertäckning. 

**Till följd av en lagändring ändrades handläggningen av vårdnaden om barn i befolkningsdatasystemet och ändringsarbetet på MDB var inte slutfört vid 

tiden för urvalet, vilket ledde till att förbudet mot direktmarknadsföring och förälderns boendearrangemang påverkade urvalet. 

***Statistikcentralen 2020, separat material, uppgift om landskap saknas för 23 kvinnor och 108 män. 
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Tabellbilaga 1b. Statistikcentralens separata material* och ett urval från befolk-

ningsdatasystemet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) 

av föräldrar som fått barn under perioden 25.11.2019–16.2.2020 och 20.4–

12.7.2020, alla föräldrar sammanlagt 

 Sammanlagt 

 

Statistik-
centralen*, 

N 

MDB, ur-
sprung-

ligt urval, 
N 

Skillnad** 
som ger 

under-
täckning, 

N 

MDB-urva-
lets täck-

ning, % 
Hela materialet 41 083 34 492 6 591 84,0 % 

Våren (föräldrar till barn födda 
25.11.2019–16.2.2020) 

19 880 16 815 3 065 84,6 % 

Hösten (föräldrar till barn födda 
20.4–12.7.2020) 

21 203 17 677 3 526 83,4 % 

Landskapsspecifikt 
material*** 

    

Åland 219 206 13 94,1 % 

Södra Karelen 695 595 100 85,6 % 

Södra Österbotten 1 351 1 185 166 87,7 % 

Södra Savolax 700 566 134 80,9 % 

Kajanaland 410 361 49 88,0 % 

Egentliga Tavastland 1099 917 182 83,4 % 

Mellersta Österbotten 602 543 59 90,2 % 

Mellersta Finland 1 948 1 670 278 85,7 % 

Kymmenedalen 970 822 148 84,7 % 

Lappland 1 162 992 170 85,4 % 

Birkaland 3 833 3 194 639 83,3 % 

Österbotten 1 499 1 385 114 92,4 % 

Norra Karelen 1 024 870 154 85,0 % 

Norra Österbotten 3 742 3 245 497 86,7 % 

Norra Savolax 1 666 1 404 262 84,3 % 

Päijänne-Tavastland 1 269 1 036 233 81,6 % 

Satakunta 1 291 1 093 198 84,7 % 

Nyland 14 003 11 540 2 463 82,4 % 

Egentliga Finland 3 469 2 868 601 82,7 % 
*Statistikcentralen 2020, separat material som innehåller antalet föräldrar i spädbarnsfamiljerna som 

motsvarar urvalet från 2020 och uppgifter om föräldrarnas utbildning enligt åldersgrupp. Urvalet har 

gjorts så att flerlingsfamiljernas föräldrar orsakar övertäckning. 

**Till följd av en lagändring ändrades handläggningen av vårdnaden om barn i befolkningsdatasystemet 
och ändringsarbetet på MDB var inte slutfört vid tiden för urvalet, vilket ledde till att förbudet mot direkt-

marknadsföring och förälderns boendearrangemang påverkade urvalet. 

***Statistikcentralen 2020, separat material, uppgift om landskap saknas för 131 föräldrar. 
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Tabellbilaga 2a. Svarsfrekvens enligt svarssätt och bakgrundsfaktorer i enkäten FinBarn 2020, föräldrarna som fött bar-

net 

Region 

Föräldern som fött barnet 

Urval 
Respondenter 

Webblankett Pappersblankett Sammanlagt 
n  n  %   n  %   n  %  

Alla 17 964 6 066 33,8 % 2 911 16,2 % 8 977 50,0 % 

Våren (föräldrar till barn födda 
25.11.2019–16.2.2020) 

8 791 3 021 34,4 % 1 406 16,0 % 4 427 50,4 % 

Hösten (föräldrar till barn födda 20.4–
12.7.2020) 

9 173 3 045 33,2 % 1 505 16,4 % 4 550 49,6 % 

Förälderns ålder         

Under 30 år 6 631 2 180 32,9 % 855 12,9 % 3 035 45,8 % 

30–39 år 10 169 3 520 34,6 % 1 831 18,0 % 5 351 52,6 % 

40 år eller äldre 1 164 366 31,4 % 225 19,3 % 591 50,8 % 

Förälderns födelseland        

Född i Finland 14 974 5 398 36,0 % 2 585 17,3 % 7 983 53,3 % 

Född någon annanstans än i Finland  2 990 668 22,3 % 326 10,9 % 994 33,2 % 

Förälderns modersmål        

Finska  14 124 5 066 35,9 % 2 442 17,3 % 7 508 53,2 % 

Svenska  938 348 37,1 % 168 17,9 % 516 55,0 % 

Ryska 422 117 27,7 % 63 14,9 % 180 42,7 % 

Estniska .. .. .. .. .. .. .. 

Somaliska .. .. .. .. .. .. .. 

Arabiska 251 50 19,9 % 31 12,4 % 81 32,3 % 

Övriga 1 778 436 24,5 % 169 9,5 % 605 34,0 % 

Landskap        

Åland 109     54 49,5 % 

Södra Karelen 315     175 55,6 % 

Södra Österbotten 613     296 48,3 % 

Södra Savolax 298     143 48,0 % 

Kajanaland 186     90 48,4 % 

Egentliga Tavastland 479     244 50,9 % 

Mellersta Österbotten 285     146 51,2 % 

Mellersta Finland 862     437 50,7 % 

Kymmenedalen 431     209 48,5 % 

Lappland 517     265 51,3 % 

Birkaland 1 638     904 55,2 % 

Österbotten 717     365 50,9 % 

Norra Karelen 446     232 52,0 % 

Norra Österbotten 1 656     792 47,8 % 

Norra Savolax 733     393 53,6 % 

Päijänne-Tavastland 540     275 50,9 % 

Satakunta 565     296 52,4 % 

Nyland 6 083     2 899 47,7 % 

Egentliga Finland 1 491     762 51,1 % 

Personer som tackat nej till undersökningen: 142 av föräldrarna som fött barnet (67 på våren och 75 på hösten) meddelade att de inte ville delta i 

undersökningen. Efter meddelandet skickades inga påminnelser till dem, men de är med i urvalet. 

..Resultaten presenteras endast sammanlagt 
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Tabellbilaga 2b. Svarsfrekvens enligt svarssätt och bakgrundsfaktorer i enkäten FinBarn 2020, de andra föräldrarna 

Region 

Den andra föräldern 

Urval 
Respondenter 

Webblankett Pappersblankett Sammanlagt 
n  n  %   n  %   n  %  

Alla 16 112 4 022 25,0 % 1 821 11,3 % 5 843 36,3 % 

Våren (föräldrar till barn födda 
25.11.2019–16.2.2020) 

7 796 1 989 25,5 % 887 11,4 % 2 876 36,9 % 

Hösten (föräldrar till barn födda 20.4–
12.7.2020) 

8 316 2 033 24,4 % 934 11,2 % 2 967 35,7 % 

Förälderns ålder        

Under 30 år 3 921 893 22,8 % 377 9,6 % 1 270 32,4 % 

30–39 år 9 666 2 547 26,4 % 1 117 11,6 % 3 664 37,9 % 

40 år eller äldre 2 525 582 23,0 % 327 13,0 % 909 36,0 % 

Förälderns födelseland        

Född i Finland 13 440 3 473 25,8 % 1 577 11,7 % 5 050 37,6 % 

Född någon annanstans än i Finland  2 672 549 20,5 % 244 9,1 % 793 29,7 % 

Förälderns modersmål        

Finska  12 647 3 262 25,8 % 1 477 11,7 % 4 739 37,5 % 

Svenska  924 242 26,2 % 129 14,0 % 371 40,2 % 

Ryska 263 59 22,4 % 34 12,9 % 93 35,4 % 

Estniska .. .. .. .. .. .. .. 

Somaliska .. .. .. .. .. .. .. 

Arabiska 270 58 21,5 % 20 7,4 % 78 28,9 % 

Övriga 1 698 366 21,6 % 141 8,3 % 507 29,9 % 

Landskap        

Åland 97     38 39,2 % 

Södra Karelen 274     113 41,2 % 

Södra Österbotten 564     176 31,2 % 

Södra Savolax 264     95 36,0 % 

Kajanaland 173     56 32,4 % 

Egentliga Tavastland 425     157 36,9 % 

Mellersta Österbotten 254     84 33,1 % 

Mellersta Finland 782     292 37,3 % 

Kymmenedalen 375     127 33,9 % 

Lappland 461     159 34,5 % 

Birkaland 1490     613 41,1 % 

Österbotten 655     255 38,9 % 

Norra Karelen 413     156 37,8 % 

Norra Österbotten 1 553     530 34,1 % 

Norra Savolax 657     247 37,6 % 

Päijänne-Tavastland 486     180 37,0 % 

Satakunta 522     175 33,5 % 

Nyland 5 329     1 906 35,8 % 

Egentliga Finland 1 338     484 36,2 % 

Personer som tackat nej till undersökningen: 142 av de andra föräldrarna (70 på våren och 72 på hösten) meddelade att de inte ville delta i undersökningen. 

Efter meddelandet skickades inga påminnelser till dem, men de är med i urvalet. 

..Resultaten presenteras endast sammanlagt 
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Tabellbilaga 2c. Svarsfrekvens enligt svarssätt och bakgrundsfaktorer i enkäten FinBarn 2020, alla föräldrar sammanlagt 

Region 

Alla föräldrar 

Urval 
Respondenter 

Webblankett Pappersblankett Sammanlagt 
n  n  %   n  %   n  %  

Alla 34 076 10 088 29,6 % 4 732 13,9 % 14 820 43,5 % 

Våren (föräldrar till barn födda 
25.11.2019–16.2.2020) 16 587 5 010 30,2 % 2 293 13,8 % 7 303 44,0 % 

Hösten (föräldrar till barn födda 20.4–
12.7.2020) 17 489 5 078 29,0 % 2 439 13,9 % 7 517 43,0 % 

Förälderns ålder        

Under 30 år 10 552 3 073 29,1 % 1 232 11,7 % 4 305 40,8 % 

30–39 år 19 835 6 067 30,6 % 2 948 14,9 % 9 015 45,4 % 

40 år eller äldre 3 689 948 25,7 % 552 15,0 % 1 500 40,7 % 

Förälderns födelseland        

Född i Finland 28 414 8 871 31,2 % 4 162 14,6 % 13 033 45,9 % 

Född någon annanstans än i Finland  5 662 1 217 21,5 % 570 10,1 % 1 787 31,6 % 

Förälderns modersmål        

Finska  26 771 8 328 31,1 % 3 919 14,6 % 12 247 45,7 % 

Svenska  1 862 590 31,7 % 297 16,0 % 887 47,6 % 

Ryska 685 176 25,7 % 97 14,2 % 273 39,9 % 

Estniska 344 59 17,2 % 35 10,2 % 94 27,3 % 

Somaliska 417 25 6,0 % 23 5,5 % 48 11,5 % 

Arabiska 521 108 20,7 % 51 9,8 % 159 30,5 % 

Övriga 3476 802 23,1 % 310 8,9 % 1112 32,0 % 

Landskap        

Åland 206     92 44,7 % 

Södra Karelen 589      288 48,9 % 

Södra Österbotten 1 177     472 40,1 % 

Södra Savolax 562     238 42,3 % 

Kajanaland 359     146 40,7 % 

Egentliga Tavastland 904     401 44,4 % 

Mellersta Österbotten 539     230 42,7 % 

Mellersta Finland 1 644     729 44,3 % 

Kymmenedalen 806     336 41,7 % 

Lappland 978     424 43,4 % 

Birkaland 3 128     1 517 48,5 % 

Österbotten 1 372     620 45,2 % 

Norra Karelen 859     388 45,2 % 

Norra Österbotten 3 209     1 322 41,2 % 

Norra Savolax 1 390     640 46,0 % 

Päijänne-Tavastland 1 026     455 44,3 % 

Satakunta 1 087     471 43,3 % 

Nyland 11 412     4 805 42,1 % 

Egentliga Finland 2 829     1 246 44,0 % 

Personer som tackat nej till undersökningen: 284 av de andra föräldrarna (137 på våren och 147 på hösten) meddelade att de inte ville delta i 

undersökningen. Efter meddelandet skickades inga påminnelser till dem, men de är med i urvalet. 

 



Spädbarnsfamiljernas välbefinnande – enkätundersökningen FinBarn 2020 

 

THL – Statistikrapport 29/2021   28 

Tabellbilaga 3. Föräldrarna som svarade på enkäten FinBarn 2020 enligt utbildning och jämförelse med utbildningsfördel-

ningen i Statistikcentralens separata material 

 Kvinna Man Sammanlagt 

 ST* 
FB-enkä-

ten ST* 
FB-enkä-

ten ST* 
FB-enkä-

ten 
Utbildningsgrupp** (21–35-åringar)       
Grundskola eller lägre 13,6 % 3,8 % 15,0 % 5,5 % 14,2 % 4,4 % 

Minst examen på andra stadiet  43,2 % 38,8 % 53,4 % 47,1 % 47,7 % 41,7 % 

Yrkeshögskole- eller lägre högskoleexamen 27,2 % 34,2 % 18,8 % 26,3 % 23,5 % 31,4 % 

Högre yrkes- eller högskoleexamen 16,1 % 23,2 % 12,9 % 21,2 % 14,6 % 22,5 % 

Utbildningsgrupp** (36 år och äldre)       

Grundskola eller lägre 9,0 % 2,6 % 14,6 % 5,8 % 12,4 % 4,2 % 

Minst examen på andra stadiet  30,4 % 24,3 % 43,6 % 36,7 % 38,4 % 30,5 % 

Yrkeshögskole- eller lägre högskoleexamen 29,3 % 32,4 % 19,7 % 26,9 % 23,6 % 29,7 % 

Högre yrkes- eller högskoleexamen 31,3 % 40,7 % 22,0 % 30,6 % 25,7 % 35,6 % 

Utbildningsgrupp** (åldersklasserna sammanlagt)       

Grundskola eller lägre 12,5 % 3,5 % 14,8 % 5,6 % 13,6 % 4,3 % 

Minst examen på andra stadiet  40,1 % 35,4 % 49,7 % 43,3 % 44,8 % 38,5 % 

Yrkeshögskole- eller lägre högskoleexamen 27,7 % 33,8 % 19,1 % 26,5 % 23,5 % 30,9 % 

Högre yrkes- eller högskoleexamen 19,7 % 27,3 % 16,3 % 24,6 % 18,0 % 26,3 % 
*Statistikcentralen 2020, separat material, granskning enligt förälderns kön, åldersavgränsning 20 år och äldre i granskningen enligt utbildningsgrupp, urvalet 

har gjorts så att föräldrarna i flerlingsfamiljer orsakar övertäckning. 

**Statistikcentralen 2020, separat material, utbildningsuppgifterna är från statistikåret 2019. 
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Tabellbilaga 4a. Föräldrarna som svarade och inte svarade på enkäten FinBarn 2020 enligt bakgrundsfaktorer, föräldrarna 

som fött barnet och de andra föräldrarna 

 Föräldern som fött barnet Den andra föräldern 
 Svarade inte Svarade Svarade inte Svarade 
 n % n % n % n % 
Alla 8 987  8 977  10 269  5 843  
Förälderns ålder (ka, SD) 31,0 5,5 31,6 5,2 33,7 6,2 33,9 5,8 

Under 30 år 3 596 40,0 % 3 035 33,8 % 2 651 25,8 % 1 270 21,7 % 

30–39 år 4 818 53,6 % 5 351 59,6 % 6 002 58,4 % 3 664 62,7 % 

40 år eller äldre 573 6,4 % 591 6,6 % 1 616 15,7 % 909 15,6 % 

Förälderns utbildning (minst 20-åring)*         

Grundskola eller lägre   339 3,8 %   326 5,6 % 

Minst examen på andra stadiet    3 154 35,5 %   2 525 43,4 % 

Yrkeshögskole- eller lägre högskoleexamen   2 985 33,6 %   1 539 26,4 % 

Högre yrkes- eller högskoleexamen   2 417 27,2 %   1 430 24,6 % 

Antal barn**         

Babyn är familjens enda barn   4 142 46,3 %   2 836 48,9 % 

I familjen finns förutom babyn även andra barn   4 795 53,7 %   2 958 51,1 % 

Förälderns födelseland         

Född i Finland 6 991 77,8 % 7 983 88,9 % 8 390 81,7 % 5 050 86,4 % 

Född någon annanstans än i Finland  1 996 22,2 % 994 11,1 % 1 879 18,3 % 793 13,6 % 

Förälderns modersmål         

Finska  6 616 73,6 % 7 508 83,6 % 7 908 77,0 % 4 739 81,1 % 

Svenska  422 4,7 % 516 5,7 % 553 5,4 % 371 6,3 % 

Ryska 242 2,7 % 180 2,0 % 170 1,7 % 93 1,6 % 

Estniska .. .. .. .. .. .. .. .. 

Somaliska .. .. .. .. .. .. .. .. 

Arabiska 170 1,9 % 81 0,9 % 192 1,9 % 78 1,3 % 

Övriga 1 173 13,1 % 605 6,7 % 1 191 11,6 % 507 8,7 % 

Landskap         

Åland 55 0,6 % 54 0,6 % 59 0,6 % 38 0,7 % 

Södra Karelen 140 1,6 % 175 1,9 % 161 1,6 % 113 1,9 % 

Södra Österbotten 317 3,5 % 296 3,3 % 388 3,8 % 176 3,0 % 

Södra Savolax 155 1,7 % 143 1,6 % 169 1,6 % 95 1,6 % 

Kajanaland 96 1,1 % 90 1,0 % 117 1,1 % 56 1,0 % 

Egentliga Tavastland 235 2,6 % 244 2,7 % 268 2,6 % 157 2,7 % 

Mellersta Österbotten 139 1,5 % 146 1,6 % 170 1,7 % 84 1,4 % 

Mellersta Finland 425 4,7 % 437 4,9 % 490 4,8 % 292 5,0 % 

Kymmenedalen 222 2,5 % 209 2,3 % 248 2,4 % 127 2,2 % 

Lappland 252 2,8 % 265 3,0 % 302 2,9 % 159 2,7 % 

Birkaland 734 8,2 % 904 10,1 % 877 8,5 % 613 10,5 % 

Österbotten 352 3,9 % 365 4,1 % 400 3,9 % 255 4,4 % 

Norra Karelen 214 2,4 % 232 2,6 % 257 2,5 % 156 2,7 % 

Norra Österbotten 864 9,6 % 792 8,8 % 1 023 10,0 % 530 9,1 % 

Norra Savolax 340 3,8 % 393 4,4 % 410 4,0 % 247 4,2 % 

Päijänne-Tavastland 265 2,9 % 275 3,1 % 306 3,0 % 180 3,1 % 

Satakunta 269 3,0 % 296 3,3 % 347 3,4 % 175 3,0 % 

Nyland 3 184 35,4 % 2 899 32,3 % 3 423 33,3 % 1 906 32,6 % 

Egentliga Finland 729 8,1 % 762 8,5 % 854 8,3 % 484 8,3 % 

*Jämförelse av utbildningen i tabellbilaga 3. **Inga jämförelsedata tillgängliga. ..Resultaten presenteras endast sammanlagt 
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Tabellbilaga 4b. Föräldrarna som svarade och inte svarade på enkäten FinBarn 

2020 enligt bakgrundsfaktorer, alla föräldrar sammanlagt 

 Alla föräldrar 
 Svarade inte Svarade 
 n % n % 
Alla 19 256  14 820  
Förälderns ålder (ka, SD) 32,4 6,0 32,5 5,5 

Under 30 år 6 247 32,4 % 4 305 29,0 % 

30–39 år 10 820 56,2 % 9 015 60,8 % 

40 år eller äldre 2 189 11,4 % 1500 10,1 % 

Förälderns utbildning (minst 20-åring)*     

Grundskola eller lägre   665 4,5 % 

Minst examen på andra stadiet    5 679 38,6 % 

Yrkeshögskole- eller lägre högskoleexamen   4 524 30,7 % 

Högre yrkes- eller högskoleexamen   3 847 26,1 % 

Antal barn**     

Babyn är familjens enda barn   6 978 47,4 % 

I familjen finns förutom babyn även andra barn   7 735 52,6 % 

Förälderns födelseland     

Född i Finland 15 381 79,9 % 13 033 87,9 % 

Född någon annanstans än i Finland  3 875 20,1 % 1 787 12,1 % 

Förälderns modersmål     

Finska  14 524 75,4 % 12 247 82,6 % 

Svenska  975 5,1 % 887 6,0 % 

Ryska 412 2,1 % 273 1,8 % 

Estniska 250 1,3 % 94 0,6 % 

Somaliska 369 1,9 % 48 0,3 % 

Arabiska 362 1,9 % 159 1,1 % 

Övriga 2 364 12,3 % 1 112 7,5 % 

Landskap     

Åland 114 0,6 % 92 0,6 % 

Södra Karelen 301 1,6 % 288 1,9 % 

Södra Österbotten 705 3,7 % 472 3,2 % 

Södra Savolax 324 1,7 % 238 1,6 % 

Kajanaland 213 1,1 % 146 1,0 % 

Egentliga Tavastland 503 2,6 % 401 2,7 % 

Mellersta Österbotten 309 1,6 % 230 1,6 % 

Mellersta Finland 915 4,8 % 729 4,9 % 

Kymmenedalen 470 2,4 % 336 2,3 % 

Lappland 554 2,9 % 424 2,9 % 

Birkaland 1 611 8,4 % 1 517 10,2 % 

Österbotten 752 3,9 % 620 4,2 % 

Norra Karelen 471 2,4 % 388 2,6 % 

Norra Österbotten 1 887 9,8 % 1 322 8,9 % 

Norra Savolax 750 3,9 % 640 4,3 % 

Päijänne-Tavastland 571 3,0 % 455 3,1 % 

Satakunta 616 3,2 % 471 3,2 % 

Nyland 6 607 34,3 % 4 805 32,4 % 

Egentliga Finland 1 583 8,2 % 1 246 8,4 % 

*Jämförelse av utbildningen i tabellbilaga 3.                                                                **Inga jämförelsedata tillgängliga 
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