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Om undersøkelsen
• Målsetningen med undersøkelsen har vært å kartlegge befolkningens
holdninger og tillit til barnevernet.
• Undersøkelsen er gjennomført høsten 2019 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 telefonundersøkelse 2018, Sentio
webundersøkelse 2017 (N=4000), Ipsos, Norsk Monitor 2001-2015.
• I denne rapporten presenteres hovedfunn og eventuelle statistisk signifikante
forskjeller mellom undergrupper. Se ellers komplett tabellvedlegg.

Oppsummering
•

58 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 73 prosent kontakte barnevernet. Dette er
på samme nivå som målingen utført i 2018, og andelen har økt betydelig over tid (fra 62 prosent i 2008).

•

Et flertall av den norske befolkningen har tillit til barnevernet, og resultatet er nærmest uendret fra 2018.
Kvinner har større tillit til barnevernet enn menn. Jo høyere utdanning man har, jo større tillit har man. Frpsympatisører har betydelig mindre tillit til barnevernet enn andre.

•

Omtrent halvparten av befolkningen har et godt eller meget godt inntrykk av det norske barnevernet. Dette er
omtrent tilsvarende resultat som i 2018, hvor vi så en markant økning i andelen med positivt inntrykk,
sammenlignet med tidligere år. Inntrykket av barnevernet er 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 sier de hovedsakelig har sitt inntrykk av barnevernet fra TV/media/presse
eller sosiale medier.

•

30 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. Dobbelt så mange vil imidlertid ikke unnlate å melde bekymring.

•

42 prosent har et godt inntrykk av barneverntjenesten i egen kommune. Dette er omtrent tilsvarende andel
som i 2018, men en større andel enn tilsvarende målinger fra 2015-2017. Inntrykket av barnevernet
kommunalt er best blant de med høyere utdanning og høyere inntekt.

•

Syv prosent har selv fått hjelp av barnevernet. Av disse opplevde 55 prosent god kvalitet på hjelpen de fikk,
mens 16 prosent opplevde å få hjelp av dårlig kvalitet. Det har kun vært mindre endringer siden 2018.

Oppsummering, forts.
•

På spørsmål om hvor man har sitt hovedinntrykk av barnevernet fra, er det flest som oppgir
TV/media/presse (35 prosent). Mange har også dette inntrykket fra sosiale medier (26 prosent), erfaringer
fra nærmiljø (23 prosent) og/eller egne erfaringer (18 prosent). Det er også en del (21 prosent) som oppgir
diverse andre kilder, og venner, familie, kollegaer og bekjente, samt personer man kjenner som jobber/har
jobbet i barneverntjenesten, oppgis av flere i de åpne kommentarene.

•

69 prosent har lest, sett eller hørt nyhetssaker om barnevernet den siste tiden. 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 og høyest blant de i alderen 30-45 år. Jo høyere utdanning og inntekt man har, jo flere
har lest, sett eller hørt nyhetssaker om barnevernet. SV- og Rødt-sympatisører har i størst grad fått med seg
nyhetssaker om barnevernet.

•

Analyser av sammenhengen mellom det å ha hørt om barnevernet i nyhetene, og diverse andre variabler,
tyder på at denne «nyhetsstormen» ikke har hatt nevneverdig negativ effekt. Tvert imot er det flere av de
som har lest/sett/hørt om barnevernet i nyhetssaker, som eventuelt ville meldt bekymring nettopp til
barnevernet, sammenlignet med de som ikke har lest, sett eller hørt noen nyhetssaker. De som har lest, sett
eller hørt nyhetssaker om barnevernet, er også mer enige i at barnevernet får ufortjent mye kritikk, enn det
øvrige er. Det er videre kun små forskjeller i tillit til og hovedinntrykk av barnevernet, mellom de som har hørt
om barnevernet i nyhetssaker den siste tiden, og de som ikke har gjort det.

•

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. Det er
betydelig mindre enighet om at barnevernet tar for lite hensyn til foreldrenes rettigheter, og en nokså stor
uenighet om at barnevernet tar barn fra foreldrene sine uten grunn. Et gjennomgående funn er at kvinner,
yngre personer og personer med høyere utdanning og høyere inntekt, er aller minst enig i de negativt ladede
påstandene, og samtidig mest enig i at barnevernet får ufortjent mye kritikk.

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.
Menn og personer med lavere
utdanning vil i større grad enn
øvrige melde fra til politi.

Tidsserie: Bekymringsmelding ved omsorgssvikt

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.

•

2017: Sentio for bufdir Webpanel

•

2001*-2017*: Kilde:IPSOS, Norsk Monitor

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.
•
Kvinner har noe høyere tillit
enn menn.
•
Tilliten øker både med
høyere utdanning og høyere
husstandsinntekt.
•
Tilliten er lavere blant FrPsympatisører enn øvrige.

Inntrykk av det norske barnevernet
Hva er ditt hovedinntrykk av det norske barnevernet? Prosent. N=1000

Den norske befolkningen har alt i
alt et ganske 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.
•
De som har sitt hovedinntrykk
av barnevernet fra
TV/media/presse eller fra
sosiale medier, har et
dårligere inntrykk enn øvrige.

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=196.

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:
•
Menn
•
Personer med lavere
utdanning
•
Personer med hovedinntrykk
fra TV/media/presse eller 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 er jevnt over nokså godt, og dessuten litt bedre
enn inntrykket av barnevernet nasjonalt.
•
Inntrykket er bedre både blant de med høyere utdanning og blant de med høyere inntekt.

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=69.

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

•

•

Flere menn enn kvinner
har sitt hovedinntrykk fra
TV, media eller presse.
Andelen med egne
erfaringer, er størst blant
de med høyest
utdanning, og minst blant
personer bosatt i Oslo.

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

I alle undergrupper av befolkningen har flertallet
fått med seg nyhetssaker om barnevernet den
siste tiden. Dette gjelder spesielt:
•
Kvinner
•
Personer over 30 år
•
Personer med høyere utdanning
•
Personer med høyere inntekt
•
Personer som sympatiserer med SV og Rødt

Vi finner ellers følgende sammenhenger mellom det å ha lest, sett eller hørt nyhetssaker om barnevernet,
og andre variabler:
•
Flere av de som har lest/sett/hørt om barnevernet i nyhetssaker, ville meldt bekymring nettopp til
barnevernet, sammenlignet med de som ikke har lest, sett eller hørt noen nyhetssaker.
•
De som har lest, sett eller hørt noen nyhetssaker om barnevernet, er mer enige i at barnevernet får
ufortjent mye kritikk, enn det øvrige er.
•
Det er kun små forskjeller i tillit til og hovedinntrykk av barnevernet (nasjonalt og kommunalt), mellom
de som har hørt om barnevernet i nyhetssaker den siste tiden, og de som ikke har gjort det.

Påstander om barnevernet
Jeg vil nå be deg ta stilling til tre påstander om barnevernet. Svar på en
skala fra 1 til 5, der 1 er «Helt uenig» og 5 er «Helt enig». Prosent. N=1000

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

Påstander om barnevernet
Jeg vil nå be deg ta stilling til tre påstander om barnevernet. Svar på en
skala fra 1 til 5, der 1 er «Helt uenig» og 5 er «Helt enig». Prosent. N=1000

Det er nokså stor enighet i befolkningen om
at barnevernet får ufortjent mye kritikk.
•
Kvinner er mer enige i dette enn menn.
•
Personer i alderen 30-45 år er mer
enige enn øvrige.
•
Jo høyere utdanning man har, jo mer
enig er man i at barnevernet får
ufortjent mye kritikk.
•
De som sympatiserer med Ap, SV eller
Venstre, er aller mest enige, mens de
som sympatiserer med Sp eller Frp, er
minst enige.

Påstander om barnevernet
Jeg vil nå be deg ta stilling til tre påstander om barnevernet. Svar på en
skala fra 1 til 5, der 1 er «Helt uenig» og 5 er «Helt enig». Prosent. N=1000

Det er verken spesielt stor enighet eller
uenighet om at barnevernet tar for lite
hensyn til foreldrenes rettigheter.
•
Kvinner er enda litt mindre enige i
dette enn menn.
•
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 og
jo høyere inntekt man har.
•
Jo flere man bor sammen med, jo
mindre enig er man.
•
Det er minst enighet å spore blant
Venstre-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.
Det er betydelig mindre enighet om
at barnevernet tar for lite hensyn til
foreldrenes rettigheter, og en nokså
stor uenighet om at barnevernet tar
barn fra foreldrene sine uten grunn.

