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Om undersøkelsen

WEBPANEL | Familievernet

• På oppdrag fra Bufdir har Sentio for fjerde gang kartlagt befolkningens kjennskap til Familievernkontoret og 
tilbudet om parterapi, rådgivning og veiledning når vansker, konflikter eller kriser oppstår i familien. I årets 
måling er det også tatt inn et spørsmål om hvordan koronasituasjonen har påvirket familielivet.

• Målgruppen for undersøkelsene i 2017 og 2019 var hele den voksne befolkningen, mens undersøkelsen i 2020 
og årets undersøkelse har vært rettet mot personer i alderen 20-55 som har omsorg for barn under 17 år. 
Resultatene vil derfor kun være direkte sammenlignbare med undersøkelsen i 2020.

Hovedfunn:

• Årets resultater viser at flere kjenner bedre til familievernkontorets tilbud enn tilsvarende i 2020.

• 1 av 3 har hørt om familievernet gjennom venner, kjente eller familie.

• Flest kjenner til tilbud om mekling med samlivsbrudd. 21 prosent har benyttet tilbudet og 42 prosent kjenner til 
tilbudet.

• Færrest kjenner tilbud om grupper for barn etter samlivsbrudd. 2 prosent har benyttet tilbudet, mens kun 22 
prosent kjenner til tilbudet.

• Over halvparten kjenner noen som har benyttet seg av ett eller flere av tilbudene ved familievernkontoret.

• 28 prosent oppgir at familielivet har blitt litt eller mye vanskeligere, mens 1 av 4 oppgir at familielivet har blitt 
mye eller litt lettere under koronaen.

• Flere i Oslo har opplevd at familielivet har blitt vanskeligere enn i øvrige deler av landet.



Om undersøkelsen

Periode: 12.februar - 4. mars, 2021

Intervju: 700

Målgruppe: Personer i alderen

20-55 år med barn 
under 17 år

Utvalg: Nasjonalt

Metode: Online panel

I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på 
feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt 
egenskap, nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. I denne 
undersøkelsen med et utvalg på 700, vil feilmarginene variere fra 2,2 prosentpoeng ved en 10/90-fordeling til 3,7 
prosentpoeng ved en 50/50-fordeling. Figuren viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og 
fordelinger.

Vekting: Kjønn, alder og geografi



Bakgrunn:

WEBPANEL | Familievernet
% av alle, N = 700



Hjulpen kjennskap:
Familievernet er et offentlig tilbud om parterapi, rådgivning og veiledning når det er 

vansker, konflikter eller kriser i familien. Hvor godt kjenner du til familievernet?

WEBPANEL | Familievernet % av alle, N = 700

• 26 prosent kjenner tilbudet svært godt eller godt, mens tilsvarende i  
2020 var på 21 prosent

• 26 prosent har verken god eller dårlig kjennskap, mens 22 prosent 
kjenner tilbudet dårlig eller svært dårlig.

• 25 prosent oppgir at de ikke har hørt om tilbudet, mot 27 prosent for 
et år siden.

• Også de som oppgir at de ikke har hørt om tilbudet fikk senere i 
undersøkelsen mer detaljerte spørsmål om tilbudet som 
familievernkontoret tilbyr. Svarene fra disse spørsmålene tyder på at 
flere i denne gruppen kjenner til enkelttilbud. På direkte spørsmål 
oppgir 11 prosent at de kjenner noen som har benyttet en eller flere 
tjenester fra familievernkontoret.



Kan du huske hvor du har hørt om familievernet?

Flere svar mulig

WEBPANEL | Familievernet
% av de som kjenner eller har hørt om familievernet, N = 527

• 34 prosent har hørt om familievernet gjennom venner, kjente 
eller familie.

• 14 prosent kjenner familievernet gjennom helsestasjonen. Dette 
er langt færre enn i 2020, der 22 prosent oppga at de hadde hørt 
om familievernet gjennom helsestasjonen. Vi vil anta at 
koronasituasjonen det siste året har medført færre fysiske 
oppmøter på helsestasjon.

• 13 prosent kjenner til familievernet gjennom tradisjonelle media. 

• 12 prosent har hørt om tilbudet gjennom barnehage eller skole, 8 
prosent gjennom helsepersonell og sosiale medier.

• 10 prosent har hørt om familievernet gjennom andre kanaler. 
Flertallet av disse nevner at de har hørt om tilbudet gjennom 
jobb.

• 1 av 3 husker ikke hvor de har hørt om tilbudet. 



Hvilke av følgende tilbud ved familievernkontoret kjenner du til eller har du 

benyttet?

WEBPANEL | Familievernet
% av alle, N = 700

• Flest kjenner til tilbud om mekling med samlivsbrudd. 21 
prosent har benyttet tilbudet og 42 prosent kjenner til 
tilbudet.

• Over halvparten kjenner eller har benyttet tilbud om 
Parterapi og Råd og veiledning til foreldre

• 10 prosent har benyttet tilbudet om samtaler/veiledning 
om foreldresamarbeid etter samlivsbrudd, mens 39 
prosent kjenner til dette tilbudet.

• 1 av 3 kjenner til eller har har benyttet tilbud om 
sinnemestringskurs.

• Færrest kjenner til grupper for barn etter samlivsbrudd. 2 
prosent har benyttet tilbudet, mens kun 22 prosent 
kjenner til tilbudet.



Hvilke av følgende tilbud ved familievernkontoret kjenner du til eller har du 

benyttet?

WEBPANEL | Familievernet % av alle, N = 700

• Figuren viser andel som kjenner til eller har benyttet ulike tilbud ved 
familievernkontoret i årets undersøkelse, sammenlignet med 
tilsvarende i 2020.

• Som i 2020 kjenner flest til tilbud om mekling ved samlivsbrudd (62 
%), mens færrest kjenner til tilbud om grupper for barn etter 
samlivsbrudd (24%).

• Flere kjenner eller har benyttet følgende tilbud enn tilsvarende i 
2020:

• Parterapi

• Foreldrekurs

• Foreldreveiledningsgrupper

• Sinnemestringskurs

• Færre kjenner til eller har benyttet følgende tilbud enn tilsvarende i 
2020:

• Mekling

• Samtaler/veiledning om foreldresamarbeid

• Samlivskurs

• Grupper for barn etter samlivsbrudd



Kjenner du noen som har benyttet seg av ett eller flere av tilbudene ved 

familievernkontoret? 

WEBPANEL | Familievernet % av alle, N = 700

• Over halvparten kjenner til noen som har benyttet seg av ett eller 
flere av tilbudene ved familievernkontoret.

• Flere kvinner enn menn kjenner noen som har benyttet seg av 
tilbudene.

• 6 av 10 i gruppen med middels lang utdanning kjenner noen.



Opplever du at familielivet har blitt lettere eller vanskelige under koronaen?

WEBPANEL | Familievernet % av alle, N = 700

• 1 av 4 oppgir at familielivet har blitt mye eller litt lettere under 
koronaen.

• 47 prosent opplever at situasjonen er verken lettere eller 
vanskeligere.

• 28 prosent oppgir at familielivet har blitt litt eller mye vanskeligere 
under koronaen.

• Flere med ett barn har opplevd at familielivet har blitt vanskeligere 
enn tilsvarende for familier med 2 eller flere barn.

• Flere i Oslo har opplevd at familielivet har blitt vanskeligere enn i 
øvrige deler av landet.


