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Om undersøkelsen
• Målsetningen med undersøkelsen har vært å kartlegge befolkningens
holdninger og tillit til barnevernet.
• Undersøkelsen er gjennomført høsten 2020 av Sentio Research Norge, på
oppdrag for Bufdir.

• Utvalget består av 1000 personer i alderen 15 år og eldre, og er
landsrepresentativt.
• Datainnsamlingen ble gjennomført på telefon ved bruk av CATI
(telefonintervju).
• Datamaterialet er vektet etter kjønn, alder og region, for best mulig å
gjenspeile populasjonen.
• Tilgjengelige tidsserier er hentet fra Sentio telefonundersøkelser i 2017, 2018
og 2019, samt Ipsos, telefonomibus 2015.
• I denne rapporten presenteres hovedfunn og eventuelle statistisk signifikante
forskjeller mellom undergrupper. Se ellers komplett tabellvedlegg.

Oppsummering
•

67 prosent nevner barnevernet først på spørsmål om hvor de ville henvendt seg hvis de var bekymret for om
et barn lever under skadelige forhold. Regner vi inn totalt nevnt, vil 80 prosent kontakte barnevernet. Dette er
en økning på 8 prosentpoeng fra målingen utført i 2019, og andelen har økt betydelig over tid (fra 62 prosent
i 2008).

•

Et flertall av den norske befolkningen har tillit til barnevernet. Resultatet viser en økning 6 prosentpoeng som
gir en positiv skåre mellom 6 og 10, sammenlignet med 2019. Jo høyere utdanning og inntekt man har, jo
større tillit har man. Tilliten er lavere blant de eldste over 60 år. Tilliten er høyere i Oslo enn i resten av
landet. Tilsvarende er tilliten lavere på landsbygda. SV velgere har høyere tillit enn andre, mens Frpsympatisører har betydelig mindre tillit til barnevernet enn andre.

•

Over halvparten av befolkningen, 56 prosent, har et godt eller meget godt inntrykk av det norske
barnevernet. Dette er en solid økning på hele 8 prosentpoeng fra tilsvarende resultat i 2019. Som tidligere er
inntrykket av barnevernet best blant de med høyere utdanning og høyere inntekt. Barnevernet står også
sterkest blant de som sympatiserer med Arbeiderpartiet. Videre finner vi det dårligste inntrykket blant de som
sympatiserer med FrP, og de som sier de hovedsakelig har sitt inntrykk av barnevernet fra tv, media og
presse.

•

26 prosent av de med et dårlig inntrykk, sier de vil unnlate å melde fra til barnevernet dersom de er bekymret
for om et barn utsettes for omsorgssvikt. 6 av 10 vil imidlertid ikke unnlate å melde bekymring.

•

47 prosent har et godt inntrykk av barneverntjenesten i egen kommune. Også her finner vi en økning i
andelen positive med 5 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende andel som i 2019. Inntrykket av
barnevernet kommunalt er best blant de med høyere inntekt, samt blant de som sympatiserer med
Arbeiderpartiet. Det kommunale barnevernet står svakest i Nord-Norge og blant FrP-sympatisører.

Oppsummering, forts.
•

Åtte prosent har selv fått hjelp av barnevernet. Av disse opplevde 58 prosent god kvalitet på hjelpen de fikk,
mens 19 prosent opplevde å få hjelp av dårlig kvalitet.

•

På spørsmål om hvor man har sitt hovedinntrykk av barnevernet fra, oppgir 1 av 3 TV/media/presse. Andel
som oppgir sosiale medier som kilde til hovedinntrykk er langt lavere enn tilsvarende i 2019. Flere menn enn
kvinner, og flere over 60 år har sitt hovedinntrykk fra TV, media eller presse.

•

46 prosent har lest, sett eller hørt nyhetssaker om barnevernet den siste tiden. Dette er langt færre enn
tilsvarende måling i 2019, der 69 prosent fått med seg nyhetssaker om barnevernet. Det er flere kvinner enn
menn som har fått med seg slike saker. Andelen som har hørt om barnevernet i nyhetene, er videre lavest
blant de under 30 år. Jo høyere utdanning, jo flere har lest, sett eller hørt nyhetssaker om barnevernet. FrPsympatisører har i størst grad fått med seg nyhetssaker om barnevernet.

•

Det er varierende grad av enighet om de tre påstandene respondentene ble bedt om å ta stilling til.
Oppsummert er det nokså stor enighet i befolkningen om at barnevernet får ufortjent mye kritikk. Dette
resultatet er omtrent identisk med 2019.

•

Det er betydelig mindre enighet om at barnevernet tar for lite hensyn til foreldrenes rettigheter. Signifikant
flere er uenige i år sammenlignet med 2019

•

Det er nokså stor uenighet om at barnevernet tar barn fra foreldrene sine uten grunn. Også her er signifikant
flere uenige i år sammenlignet med 2019

Utvalget
Bakgrunn. Prosent.

Bekymringsmelding ved omsorgssvikt
Hvis du er bekymret for om et barn i din nærhet lever under forhold som er til skade for
barnets helse og utvikling, hvor vil du henvende deg for å melde din bekymring?/
Hvilke andre steder ville du henvende deg? Først nevnt og totalt nevnt. Prosent. N=1000.

Andelen som ville meldt bekymring
til barnevernet, er:
•
Større blant kvinner enn menn.
•
Større jo høyere utdanning
man har.
•
Større blant de som har egen
erfaring

Menn, personer under 30 år, og de
med lavere utdanning vil i større
grad enn øvrige melde fra til politi.

Tidsserie: Bekymringsmelding ved omsorgssvikt

Tillit til barnevernet
I hvilken grad vil du si du har du tillit til det norske barnevernet? Prosent. N=1000

Det er jevnt over en nokså høy
tillit til det norske barnevernet i
befolkningen.
•
Tilliten øker både med
høyere utdanning og høyere
husstandsinntekt.
•
Tilliten er lavere blant
personer over 60 år enn
andre.
•
Tilliten er høyere i Oslo enn
i resten av landet
•
Tilliten er lavere blant de
som bor på landsbygda enn
i resten av landet.
•
Tilliten høyere blant SVsympatisører og lavere
blant FrP-sympatisører enn
øvrige.

Inntrykk av det norske barnevernet
Hva er ditt hovedinntrykk av det norske barnevernet? Prosent. N=999

Over halvparten av befolkningen
har et godt inntrykk av det norske
barnevernet.
•
Inntrykket er bedre både blant
de med høyere utdanning og
blant de med høyere inntekt.
•
De som sympatiserer med
Ap, har det beste inntrykket
av barnevernet, mens de som
sympatiserer med FrP har et
dårligere inntrykk av
barnevernet enn øvrige.
•
De som har sitt hovedinntrykk
av barnevernet fra tv media
og presse, har et dårligere
inntrykk enn øvrige.

Tidsserie: Inntrykk av det norske barnevernet

•

Resultatene er presentert sammenslått: «Godt inntrykk» («Meget godt inntrykk» og «ganske godt inntrykk») og «Dårlig inntrykk» («meget dårlig» og «ganske dårlig»).
«Verken godt eller dårlig inntrykk» er utelatt.

Unnlate å melde
Du svarte at du har et dårlig inntrykk av det norske barnevernet. Vil du på
grunn av dette unnlate å melde fra til barnevernet dersom du er bekymret for
om et barn i din nærhet utsettes for omsorgssvikt? Prosent. N=163.

Grunnet få svar, er det vanskelig
å påvise signifikante forskjeller
mellom undergrupper. Vi kan
imidlertid merke oss at andelen
som sier at de vil unnlate å
melde fra til barnevernet, er noe
høyere i følgende grupper:
•
Personer med lav/ingen
utdanning utover grunnskole.
•
Personer med hovedinntrykk
fra egne erfaringer.

Inntrykk av barnevernet i egen kommune
Kommunen har ansvaret for barneverntjenesten og oppfølgingen av det enkelte
barn. Hvilket inntrykk har du av barneverntjenesten i din kommune? Prosent.

Inntrykket av barneverntjenesten kommunalt har jevnt over bedret seg siden 2015.
•
Inntrykket av det kommunale barnevernet er bedre blant de med høyere inntekt samt de som
sympatiserer med Arbeiderpartiet.
•
Det kommunale barnevernet står svakest i Nord-Norge og blant FrP-sympatisører.

*Ipsos’ telefonomnibus uke 47 2015

Egen erfaring med barnevernet

Har du selv eller ditt/dine barn fått hjelp av
barnevernet? Prosent. N=1000.

Hva var din opplevelse av kvaliteten på hjelpen
fra barnevernet? Prosent. N=81.

Kilde til hovedinntrykk
Hvor har du ditt hovedinntrykk av barnevernet fra? Flere kryss mulig. Prosent. N=1000.

•

•

•

Flere menn enn
kvinner, og flere over 60
har sitt hovedinntrykk
fra TV, media eller
presse.
Høyest andel for de
som henter sitt inntrykk
fra erfaringer fra
nærmiljø er å finne
blant de som er under
30 år.
Andel som oppgir
sosiale medier som
kilde til hovedinntrykk er
langt lavere enn
tilsvarende i 2019.

Nyhetssaker om barnevernet
Har du lest/sett/hørt noen nyhetssaker om barnevernet den siste tiden?
Prosent. N=1000.

Blant undergrupper i befolkningen som har fått
med seg nyhetssaker om barnevernet den siste
tiden, kan vi nevne:
•
Kvinner
•
Personer over 30 år
•
Personer med høyere utdanning
•
Personer som sympatiserer med FrP

Langt færre har lest, sett eller hørt nyhetssaker om barnevernet i årets undersøkelse. I tilsvarende måling i
2019 hadde 69 prosent fått med seg nyhetssaker om barnevernet, mens andelen i år altså er på 46 prosent.

Påstander om barnevernet
Barnevernet tar barn fra foreldrene sine uten god nok grunn. Prosent. N=1000

Det er generelt liten enighet om at
barnevernet tar barn fra foreldrene sine
uten god nok grunn. Følgende grupper er
minst enige i denne påstanden:
•
Personer mellom 30 - 45 år
•
Personer med
høy
utdanning
2018:
Frp-sympatisører
har bor
generelt
dåligere
•
Personer som
sammen
med minst
fire andre inntrykk, mens MDGsympatisører har
generelt bedre inntrykk
Til tross for liten enighet også i øvrige
av barnevernet i egen
grupper, er det relativt større enighet blant:
kommune.
•
Personer over 60 år
•
Personer med lav utdanning
•
Personer som bor på landsbygda
•
Personer som sympatiserer med Frp

Påstander om barnevernet
Barnevernet får ufortjent mye kritikk. Prosent. N=1000

Det er nokså stor enighet i befolkningen om
at barnevernet får ufortjent mye kritikk.
•
Personer i alderen under 30 år er mer
uenige enn øvrige.
•
Jo høyere utdanning og inntekt man
har, jo mer enig er man i at barnevernet
får ufortjent mye kritikk.
•
De som sympatiserer Sp er minst
enige.

Påstander om barnevernet

Barnevernet tar for lite hensyn til foreldrenes rettigheter. Prosent. N=1000

Det er verken spesielt stor enighet eller
uenighet om at barnevernet tar for lite
hensyn til foreldrenes rettigheter.
•
Jo yngre man er, jo mindre enig er
man i at barnevernet tar for lite
hensyn til foreldrenes rettigheter.
•
Det er en tendens til at man er
mindre enig jo høyere utdanning man
har.
•
Det er minst enighet å spore blant
MDG-sympatisørene, og mest
enighet blant de som sympatiserer
med Frp.

Påstander om barnevernet
Oppsummering av påstander. Standardiserte gjennomsnitt: 0=Helt uenig og 100=Helt enig.
«Vet ikke» er tatt ut.

Oppsummert er det nokså stor
enighet i befolkningen om at
barnevernet får ufortjent mye kritikk.
Resultatet er omtrent identisk med
2019.
Det er betydelig mindre enighet om
at barnevernet tar for lite hensyn til
foreldrenes rettigheter. Signifikant
flere er uenige i år sammenlignet
med 2019.
Det er nokså stor uenighet om at
barnevernet tar barn fra foreldrene
sine uten grunn. Også her er
signifikant flere uenige i år
sammenlignet med 2019.

