
Inbjudan till webbinarium 
Förebygga ekonomiska  
problem hos barnfamiljer

När familjen har ekonomiska svårigheter påverkas barns liv och mående. Det kan väcka jobbi-
ga tankar och känslor. Omkring 175 000 barn lever i familjer där minst en förälder har skul-
der hos Kronofogden eller genomgår skuldsanering. Det motsvarar ungefär vart tolfte barn i 
Sverige. En del vuxna undanhåller ekonomiska problem i ett försök att skydda barn från oro, 
men barn förstår ofta mer av vad som händer hemma än vad vuxna ibland tror. Att inte prata 
om situationen kan leda till ännu mer oro hos barn. 

Upplägg
Webbinariet presenterar två olika forsknings-
projekt som på olika sätt har som syfte att fånga 
upp barnfamiljer där det kan finnas riskfaktorer 
med koppling till ekonomiska problem och hälsa. 
Konsumentverket kommer också att berätta 
om sitt stöd som kan underlätta att prata var-
dagsekonomi och ge stöd till personer som lever 
under ekonomisk stress. 

Webbinariet syftar till att sprida kunskap om 
vikten av att fler samhällsaktörer ställer frågor 
till föräldrar om vardagsekonomin så att familjer 
som har eller riskerar att få problem med skulder 
kan få hjälp.

I slutänden är målet att öka kunskapen om det 
stöd som ges via den kommunala budget- och 
skuldrådgivningen och att minska antalet barn 
som lever i familjer med ekonomisk stress i Sveri-
ge och öka barnhälsan

Var och när
Webbinariet sänds live via Teams den 23 maj kl. 
10:30-12:00. Det kommer även att spelas in och 
finnas tillgängligt i efterhand  
på konsumentverket.se.

Anmälan
Webbinariet riktar sig i första hand till dig som 
i din yrkesroll möter familjer med barn; barn-
hälsovården, kuratorer, familjerådgivning, soci-
altjänst, budget- och skuldrådgivningen, öppna 
förskolan, familjecentraler, skolhälsan med flera. 
Även andra intresserade är välkomna att delta. 

Länk till anmälningsformuläret

Anmäl dig senast den 19 maj. I anmälan anger 
du om du vill delta live den 23 maj eller om du 
vill ta del av webbinariet i efterhand. Länk till 
webbinariet kommer att skickas ut till alla an-
mälda i förväg till er som deltar live och en länk 
till inspelningen till er som vill titta i efterhand.

Foto: Johner

23 maj 
kl 10:30

https://forms.office.com/r/Eem1TbLSNQ


Program

Healthier Wealthier Families - ett förebyggande 
arbetssätt för att erbjuda ekonomisk rådgivning 
till barnfamiljer

Nina Johansson 
Doktorandstudent 
Uppsala universitet

Maria Elg 
Distriktssköterska BVC 
Region Gävleborg

Budget- och skuldrådgivningens  
erfarenheter

Emir Kolic 
Budget och skuldrådgivare 
Gävle kommun

BarnSäkert - tidig upptäckt  
av psykosociala riskfaktorer i  
små barns hemmiljö och hjälp till åtgärd

Steven Lucas 
Barnhälsoöverläkare  
och projektledare för Barnsäkert 
Uppsala universitet

Maria Engström 
Barnsjuksköterska och doktorand 
Akademiska barnsjukhuset

Konsumentverkets stöd inom privatekonomi

Margareta Lindberg 
Utredare och sakkunnig  
inom budget- och skuldfrågor 
Konsumentverket

Konsumentverket har i uppdrag att identifie-
ra och stödja olika samhällsaktörer som har 
förutsättningar att hjälpa konsumenter i sär-
skilt behov av stöd. Syftet är att stötta dessa 
konsumenter så att de bättre kan hantera sin 
privatekonomi och tillvarata sina intressen i 
samband med köp. 

Bakgrund

Hör av dig till Maria Lindstedt: 
054-19 40 74 
maria.lindstedt@konsumentverket.se

Frågor

mailto:maria.lindstedt@konsumentverket.se 

