VESTLAND BARNEFAMILIEPANEL – ORIENTERING
En aktiv fritid øker barn og unges livskvalitet, skaper vennskap og styrker helsen. Med rett kunnskap
kan fritidstilbudet forbedres, slik at flere barn og unge finner noe de trives med der de bor.
Barnefamiliepanelet gir denne kunnskapen.
Hva er barnefamiliepanelet?
Barnefamiliepanelet er en gjentagende
spørreundersøkelse om fritiden til barn og
unge mellom 3 til 18 år. Vi spør om deltakelse
og publikumsbesøk innen kultur, idrett og
friluft, og om annen fritid.
Informasjon om familienes økonomi og
utdanning, og hvilke publikums- og faste
aktiviteter de voksne benytter, gjør at vi kan si
mer om hvilke barn som deltar, og hvem som
ikke deltar. Undersøkelsen spør også om
hindre for barns deltakelse.
Panel for Vestland
I 2022 finansierer Vestland fylkeskommune en
pilot der panelet vil dekke hele fylket.
Undersøkelsen gjennomføres 23. mai til 20.
juni. Første rapport med resultat ventes i
oktober. Fylkeskommunen vil gjennomføre
formidling og en evaluering høsten 2022.
Hvem gjør hva?
• Bergen kommune byrådsavdeling for
kultur, mangfold og likestilling ved
seksjon for strategi og analyse har
ansvar for utforming, personvern og
analyser.
• Ideas2Evidence har den tekniske
gjennomføringen av undersøkelsen.
• Vestland fylkeskommune bidrar
økonomisk og i analysen.
• Kommuner i Vestland involveres i
analyser og formidling til eget
organisasjons- og institusjonsliv, og i
bruk av styringsdata.
• Idretts-, kultur- og friluftsliv tolker og
bruker kunnskapen.
• Samarbeidende forskere vil gjøre
ytterligere analyser.
Analyse
Panelt er rigget for analyser etter geografi,
økonomi, utdanning, fødested og annen
bakgrunnsdata. Det kan gjøres analyser om
genre og om konkurranse mellom tilbud, i
tillegg til analyser om de som faller utenfor. I

tidligere rapporter er det tatt med data fra
folkehelserapport, Ungdata og andre kilder.
Analyser gjøres

av Bergen kommune og
samarbeidende forskere. Avidentifiserte
datasett vil kunne gjøres tilgjengelig til andre
kommuner etter avtale. Av personvernhensyn
gjøres ikke analyser på små grupper av
respondenter og geografier.
Personvern
Data behandles med hjemmel i samtykke fra
respondentene. Panelet oppfyller gjeldende
norsk og europeisk personvernregelverk.
Personvern ligger som grunnmur i prosjektet.
Hvem kan bruke resultatene
Kultur- og idrettsaktører, politikere, media,
administrasjon, forskere og andre. Et grunnlag
for samarbeid og kommunal styringsdata.
Erfaringer hittil
Siden 2019 har Bergen gjort undersøkelsen 3
ganger. 20% av familiene i Bergen med barn
mellom 3 og 15 år er med. Dette gir kunnskap
om utvikling over tid, og om effekten av tiltak.
Det er laget rapporter om bl.a. kjennskap til
kulturinstitusjoner, om hvem som deltar etter
familiens økonomi, utdanning, bydel og andre
forhold, om kjønnsforskjeller, om kostnader
og transport, om effekten av kommunale
satsinger og om effekten av korona.
Det er gjennomført formidling av resultater
med lokal idretts-, kultur- og friluftsliv. Bergen
kommune har bruk resultatene i flere planer
innen kultur, idrett, sosial og helse.
Oppdrag som støttes
En gjentagende undersøkelse om hvem som
blir nådd eller ikke nådd av fritidstilbud er et
grunnlag for å oppfylle flere oppdrag:
Kulturlovens § 4. «Fylkeskommunen og
kommunen skal syta for økonomiske,
organisatoriske, informerande og andre
relevante verkemiddel og tiltak som fremjar

og legg til rette for eit breitt spekter av
kulturverksemd regionalt og lokalt.» Andre
kulturlover som dekkes er bibliotekloven og
barns rettigheter til fritid i den norske
menneskerettighetsloven.
Panelet bidrar til folkehelselovens §4
«Kommunen skal fremme befolkningens
helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige
forhold og bidra til å forebygge psykisk og
somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til
utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til
å beskytte befolkningen mot faktorer som kan
ha negativ innvirkning på helsen».
Forskning om kultur og helse er oppsummert
av Verdens helseorganisasjon i 2019. De finner
bevis på kultur fremmer god helse, forebygger
mentale og fysiske helsetilstander og
behandler eller håndterer akutte og kroniske
tilstander i hele livsløpet. De ber bl.a. lokale
myndigheter om å arbeide videre med dette.1
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig
sektor oppsummerer «Deltakelse i organiserte
fritidsaktiviteter er for barn og ungdom en
viktig kilde til fellesskap, identitet og mestring,
og det gir dem ferdigheter og erfaringer som
har betydning senere i livet.»2.
FAFO viser til at barn og unge utvikler tillit og
evner til samarbeid med andre gjennom
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organiserte fritidsaktiviteter. At barn fra
familier med lav sosioøkonomisk status får en
arena der de kan utvikla denne typen evner,
gjør at deltakelse kan ha utjevnende effekt3.
Nettside
Ytterligere informasjon om panelet, tidligere
rapporter og mer om personvern ligger her:
https://www.bergen.kommune.no/innbygger
hjelpen/kultur-idrett-ogfritid/fritid/barnefamiliepanelet/barnefamilie
panelet
Vestland fylkeskommune om panelet:
https://www.vestlandfylke.no/statistikk-kartog-analyse/barnefamiliepanelet-2022/.
Tidsplan og budsjett
Vestlandspanelet vil være i felt i Bergen og de
øvrige kommuner i Vestland fra 23. mai til 20.
juni 2022. I august vil analysene begynne og
første rapporter ventes i oktober/november.
Fylkeskommunen vil gjennomføre formidling
og en evaluering høsten 2022.
2022 spørsmålsrunden av barnefamiliepanelet
har en kostnadsramme på kr. 800 000 pluss
vel et årsverk i analyse og formidling. Vestland
fylkeskommune bidrar med kr. 400 000,
forskningsstiftelsen NORCE med kr. 100 000,
øvrige kostnader dekkes av Bergen kommune.

https://www.euro.who.int/en/publications/abstra
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https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunn

https://www.fafo.no/images/pub/2019/10314.pdf

