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866 intervju 8-19 år 

Om MMI Barn og Ungdomsundersøkelsen 2015 

Februar 2015 

Selvutfylling via web 

! 
Landsrepresentativ undersøkelse med 
medievaner, holdninger og interesser, samt en 
omnibusdel. 
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Resultater 

MMI Barn og Ungdomsundersøkelsen 2015 
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** Bor du sammen med en eller to foreldre/foresatte? 

600 000 bor sammen med 2 foreldre eller foresatte.  
129 000 bor sammen med en forelder eller foresatt.  
30 000 bor ikke med foreldre eller foresatte. 
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Annet

 Signifikant høyere andel i 
aldersgruppen 8-11 år som bor 
sammen med 2 foreldre/foresatte. 
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** Bor de virkelige foreldrene dine sammen, bor de på forskjellige steder eller har de aldri bodd sammen? 

550 000 barn og unge bor sammen med sine virkelige foreldre.  
177 000 barn og unge har foreldre som bor hver for seg. 
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Vet ikke/vil ikke svare

 Signifikant høyere andel barn i 
alderen 8-11 år som har foreldre 
som bor sammen. 

 Signifikant høyere andel barn i 
alderen 16-19 år som har 
foreldre som aldri har bodd 
sammen. 
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** Noen barn har foreldre som ikke bor sammen. Noen bor kun sammen med enten mor eller far, andre 
bor med "nye" mødre eller fedre.  
Hvis et barn har foreldre som ikke bor sammen, hva tror du er viktig for disse barna? 

For barn som ikke bor sammen med begge foreldrene er det viktigste at man 
har det godt hos begge foreldrene, samt at foreldrene ikke krangler. De 
yngste (8-11år) synes det viktig at man bor like mye hos mor og far.  
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At barna har det godt hos begge foreldrene

At foreldrene ikke krangler

At barna slipper å bytte skole/barnehage

At barna ikke har dårlig samvittighet når de er hos en av foreldrene

At barna treffer alle sine søsken, tanter, onkler og besteforeldre som vanlig

At man ikke bor langt fra hverandre

At barna kan være sammen med sine "gamle" venner hele tiden

At man bor like mye hos mor og hos far

At man bor bare med en av foreldrene mesteparten av tiden

Vet ikke
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** Noen barn har foreldre som ikke bor sammen. Noen bor kun sammen med enten mor eller far, andre 
bor med "nye" mødre eller fedre.  
Hvis et barn har foreldre som ikke bor sammen, hva tror du er viktig for disse barna? 

Signifikant større andel jenter som mener det er viktig at man har det godt 
hos begge foreldrene, samt at foreldrene ikke krangler. Videre er jenter mer 
opptatt av at man treffer familien som vanlig og at man ikke skal ha dårlig 
samvittighet når en er hos en av foreldrene. 
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At man ikke bor langt fra hverandre

At barna kan være sammen med sine "gamle" venner hele tiden

At man bor like mye hos mor og hos far

At man bor bare med en av foreldrene mesteparten av tiden

Vet ikke

Gutter Jenter
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** Noen barn har foreldre som ikke bor sammen. Noen bor kun sammen med enten mor eller far, andre 
bor med "nye" mødre eller fedre.  
Hvis et barn har foreldre som ikke bor sammen, hva tror du er viktig for disse barna? 

Sammenligning 2015/2008 
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Den totale antall barn og ungdom i Norge mellom 
8 og 19 år er 758 000.  
 
Befolkningstallene er hentet fra Statistisk 
Sentralbyrå sin befolkningsstatistikk. 

51% 
49% 

Utvalget består av 51% gutter og 49% jenter, 
og er jevnt fordelt over de tre 
aldersgruppene 8-11 år, 12-15 år og 16-19 år. 
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