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Barnfattigdomsrapport 2021  

Utdrag ur rapportens huvudresultat över åren 2016–

2019:  

Den ekonomiska utsattheten bland barn och deras 

familjer uppgick till 9,2 procent, dvs 196 000 barn, år 

2019. Det är en minskning med 0,1 procent från 2016. 

Men antalet barn i ekonomiskt utsatta hushåll blev 10 

000 fler. Totalt i Sverige ökade antalet barn mellan 

dessa år med 125 000 barn. 

I knappt hälften av Sveriges 290 kommuner minskade 

barnfattigdomen under perioden medan den ökade i 

drygt hälften av kommunerna.  

Läs rapporten här:  

Barnfattigdom i Sverige: Årsrapport 2021  

Källa: Rädda Barnen 2021 

 

 

 

 

Krönika barnfattigdom 

Barnfattigdom. Kanske låter det 

som något som förknippas med ett 

fattigt land där befolkningen lever 

under miserabla omständigheter. 

Den första bilden som dyker upp i 

tanken kan vara barn som saknar 

hela kläder eller mat för dagen.  I 

vissa länder visar sig de ekonomiska 

klyftorna från sin allra mörkaste 

sida. 

 I en svensk kontext är barnfattig-

dom däremot inte alltid lätt att 

upptäcka. Det kan till exempel 

handla om ett ökat utanförskap och 

brist på demokratiskt inflytande.  

Ekonomiskt utsatta familjer riskerar 

social exkludering och segregation 

något som Rädda Barnens rapport 

om barnfattigdom som pub-

licerades i oktober beskriver. 

Rapporten visar även att Sverige 

har störst ekonomiska olikheter 

mellan inrikes- och utrikesfödda av 

alla EU-länder. Större andelen barn 

som lever i ekonomisk utsatthet har 

utlandsfödda föräldrar.  

Även kommun, bostadsort och 

bostadsområde är av betydelse där 

en påtaglig trend i Rädda Barnens 

rapport är att barnfattigdomen 

minskat i storstadsområden men 

ökat i små kommuner.  

Därför är insatser i våra kommuner 

för att belysa problematiken som 

barnfattigdom kan orsaka av stor 

betydelse. Detta för att arbeta 

vidare med ojämlikheten i hälsa 

samt för att säkra barns inflytande 

och demokratiska rättigheter.     

Henrik Gustafsson 

Folkhälsoutvecklare 

Sydnärkes folkhälsoteam  

 

Folkhälsans utveckling 2021 

Den årliga uppföljningen av folkhälsan visar att hälsan 

skiljer sig åt mellan grupper och att den inte förbättras 

för alla. Dödligheten i flera kroniska sjukdomar minskar, 

men olika mycket för olika grupper. Rapporten visar 

också att psykiska besvär fortsätter att öka, främst bland 

unga vuxna och särskilt bland kvinnor. 

Inte heller förutsättningarna för hälsa, som goda 

försörjningsmöjligheter och utbildning, förbättras för 

alla. Personer med kort utbildning, särskilt kvinnor, och 

även barn till föräldrar med kort utbildning är grupper 

som i flera avseenden halkar efter. 

Sammantaget är det en lång väg kvar till att uppnå det 

folkhälsopolitiska målet om jämlik hälsa och stora 

skillnader riskerar att kvarstå om inte adekvata åtgärder 

sätts in. För att folkhälsan ska förbättras behöver hälsan 

bli bättre särskilt för dem med sämst hälsa och 

folkhälsoarbetet behöver stärkas i hela sin bredd för att 

det folkhälsopolitiska målet ska kunna uppnås. 

Läs rapporten här:  

Folkhälsans utveckling årsrapport 2021  

Källa: Folkhälsomyndigheten 2021 

https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/Barnfattigdom-i-Sverige-211206UPDATED.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/39ef6af33177445bb6d2ad88829cc5ce/folkhalsans-utveckling-arsrapport-2021.pdf

