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Folkhälsomyndighetens statistik för 2019 visar att 

11,8 procent av alla barn 0-17 år i Örebro län bor i 

ekonomiskt utsatta hushåll.

Stora skillnader inom gruppen, barn med utländsk 

bakgrund och barn som har föräldrar med låg 

utbildningsnivå sticker ut negativt.

Skillnaden mellan kommunerna i länet är stor, från 4,9 

procent till 29,8 procent.

Det finns också anledning att tro att barnfattigdomen i 

länet kommer att öka under och efter coronapandemin. 

Bakgrund



Barn i ekonomiskt utsatta hushåll :

Låg inkomststandard:

Speglar om familjens disponibla inkomster inte räcker till 

att täcka nödvändiga levnadsomkostnader.

Varaktigt låg ekonomisk standard: 

Avser personer som lever i ett hushåll med en disponibel 

inkomst per person som är mindre än 60 % av 

medianvärdet ett aktuellt år samt under minst två av de 

föregående åren.



Barnfattigdom innebär ökad risk för :

o sjukdom

o skaderisk

o dödlighet

o psykisk ohälsa

o missbruk 

o utanförskap och skam

o sämre självkänsla och identitet

o minskad möjlighet att  delta i 

organiserade fritidsaktiviteter

o sämre resultat i skolan

o kommande beroende av  

försörjningsstöd



Konsekvenser:

o Ofta begränsade till sitt 

bostadsområde.

o Ökar utsattheten då även 

själva området och dess 

miljö ofta lider brist på 

sociala resurser. 

o Regionens egna skolundersökningar visar 

också stora skillnader i upplevd hälsa mellan 

de som är oroliga för familjens ekonomi, och 

de som inte är oroliga. 



Syfte med förstudien:

o Skapa en bild av förekomsten av barn i ekonomiskt

utsatta hushåll i länet.

o Få kunskap kring forskningsläget.

o Skapa en läns- och sektorsövergripande samverkan, en 

gemensam kunskapsutveckling och möjlighet till fortsatta 

lokala främjande, förebyggande och kompenserande 

insatser utifrån förutsättningar och behov. 

o Arbetet ska pågå till sista mars 2022.



Forskning - sammanfattning

Framtida livschanser påverkas 

på flera olika sätt.

Familjesituation, arbetslöshet,                            

ohälsa, utbildningsnivå påverkar.

Svårt särskilja orsaker till 

barnfattigdom från orsaker 

till fattigdom. 

Förändrade sociala

välfärdssystem

Utökad ekonomisk rådgivning



Öka etableringen på arbetsmarknaden samt höjda nivåer i 

socialförsäkringssystemet.

Tidiga insatser till barn och familjer.

Ökad samverkan mellan olika offentliga aktörer och mellan offentliga 

och civila aktörer.

Mildra effekten

Hitta lämplig data, skeendet, och se insatser som ger resultat.



Sammanställning av insamlat material



Frågor: maria.lindborg@orebro.se

Tack för att ni lyssnade!
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