OFTE SPURTE SPØRSMÅL OM BARNEFAMILIEPANELET 2022
Det står mer på nettsidene Bergen kommune - Barnefamiliepanelet.
Hva er et panel/ hva slags undersøkelse er dette?
Barnefamiliepanelet er en spørreundersøkelse som gjentas flere ganger med de samme personene.
Det gjør at vi kan se endringer over tid og utdype spørsmål basert på det vi finner i første omgang.
Panelet skal gi kunnskap om hele fritidslivet til barn og unge. Målet er at flere skal med, og at tilbudet
blir bedre. Det er frivillig å delta. Alle svar behandles konfidensielt og blir anonymisert.
Hvem står bak undersøkelsen?
Bergen kommune har ansvar for design, personvern og analyser. Vestland fylkeskommune bidrar
økonomisk, til analyser og med involvering av andre kommuner. Alle Vestlandskommuner er invitert
med i å utvikle analysene og til å formidle. Analyser gjøres også av forskere ved Universitetet i Bergen
og forskningsstiftelsen NORCE. Idretts-, kultur- og friluftsliv skal tolke og bruke resultatene.
Er det trygt å svare?
Ja. Det gjøres ett omfattende personvernarbeid som er lovregulert og beskrives på nettsidene. Alle
svar blir avidentifisert slik at ingen svar skal kunne føres tilbake til det enkelte barnet eller den
enkelte familien. På nettsidene står det mer om databehandleravtaler, lovverk og personvernombud.
Hva blir det spurt om?
Det blir spurt om hva barn og unge er med på av idrett, kultur og friluftsliv, og hva de driver med av
egenorganiserte aktiviteter og annet i fritiden. Det spørres også om ting som kan ha betydning for
deltagelse som avstand, transport, pris, informasjon mm. Det spørres om foreldrenes aktiviteter og
interesser og om familiens utdanning og økonomi. Disse spørsmål blir gjentatt i nye undersøkelser for
å kunne følge endringer over tid og som følge av kommunale satsinger.
I 2022 er det spørsmål om mediebruk og samfunnsdeltagelse i samarbeid med forskere ved Norce. Vi
spør både for å kunne koble kulturbruk til hvor informasjon kommer til familien og for å kunne si mer
om sammenheng mellom organisasjonsdeltagelse og samfunnsdeltagelse.
Hva skal svarene brukes til?
Kommuner, idrettslag, organisasjoner og andre som lager fritidstilbud trenger å vite om de når frem
til ungene, og hvem som er med og hvem som faller utenfor. Skal kommunene lage bedre planer og
få mer ut av pengene så trenger man å vite mer om terrenget, og da gir undersøkelsen et bedre kart.
Vet man ikke nok fra før?
Mye av kunnskapen vi har er fra organisasjoner, lag og institusjoner. Disse forteller hvor mange som
er medlemmer eller har kjøpt billett, men vi får ikke vite hvem i befolkningen som er med eller ikke
er med. Større undersøkelser som spør vanlige folk har få kultur eller idrettsspørsmål, og ikke nok til
god planlegging eller når man skal gi et løft for de som faller utenfor.
Hvem blir spurt?
Alle familier som bor i en kommune i Vestland fylke som har barn mellom 3 og 18 år blir invitert med
i panelet gjennom en epost. Det blir purringer på sms. Adressene kommer fra folkeregisteret. Man
kan ikke delta på annen måte, fordi deltagelse er gjennom en sikker kobling i invitasjonen.
Hvorfor er det samtykke, og hvorfor er det to samtykker?
Samtykke utløser lovbeskyttelse som det fortelles mer om i på nettsidene om personvern. Samtykke
gis for et formål som presenteres i teksten før samtykket. Vi har to formål i undersøkelsen: Et formål
knyttet til familiens aktiviteter og ett knyttet til sivilsamfunn og mediebruk. Selv om begge formål er

knyttet til den enkeltes samfunnsdeltagelse, har vi valgt å ha to separate samtykker for at alle forstår
hva som skjer, og kan velge hva man skal delta i. Det lange samtykket (trykk på jeg vil vite mer) og
nettsidene om personvern forteller mer om de rettslige rammer for dette.
Hvis noen svarer og angrer, hva da?
En deltaker i panelet som er identifiserbar i datamaterialet har rett til tilgang til sine persondata, få
rettet persondata om seg selv, få persondata om seg selv slettet, få kopi av persondata om seg selv,
og sende klage til personvernombud eller Datatilsynet om behandling av data.
Hvor får jeg vite om resultatene/ hva gjør dere med svarene?
På nettsidene kommer rapporter fra spørreundersøkelsen. Tidligere rapporter viser hvordan vi
behandler svarene, og hvordan det er jobbet med anonymisering. I tillegg er det formidlingsmøter
med kommuner, idrettsliv, kulturliv og friluftsliv, og resultater kommer i media.
Hvis jeg har flere spørsmål?
Det står mye nettsidene om panelet, om utformingen av spørsmålene og forslag til analyser og
rapporter eller forskningsprosjekt. Vil man snakke med noen kan man kontakte seksjonsleder William
Hazell i Bergen kommune på William.Hazell@bergen.kommune.no eller tlf. 926 49 825.
Tidsplan - Når skjer ting?
Tidsplanen vil justeres, men ser slik ut per 11. april:
• Fra 1. Mai: Informasjon til kommuner og fra kommuner til befolkning.
• 23. mai til 20. juni: Spørreundersøkelsen er ute blant folk.
• Sommer: Avidentifisering av data.
• August: Dataene justeres etter kjønn, geografi og utdanning og blir representativ for
befolkningen.
• September: Utarbeidelse av første oversiktsrapport om noen sentrale tema.
• Oktober: Felles søknad om ytterligere midler til analyser. Evaluering av prosjekt og prosess av
Vestland fylkeskommune. Formidling og dialog med første rapport.
• Videre arbeid: Ytterligere rapporter og formidling. Drøfting av koordinering av løft i ulike
kommuner slik at det er mulig å måle effekter av tiltak ved et nytt eventuelt felt av panelet.
Den enkelte kommunen vil kunne ha egne tidsplaner for politiske orienteringer og involvering av eget
fritidsliv.

