
Barn og seksualitet



• Halvparten av nordmenn som det er relevant for oppgir å være 
komfortable med å snakke med barn om seksualitet og grensesetting. 
Tallene ekskluderer de som spørsmålet ikke er relevant for (25% av 
totalbase).

• Det er store forskjeller mellom demografiske grupper på dette:
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Svært komfortabel Ganske komfortabel Nøytral Noe ukomfortabel Svært ukomfortabel

Komfort med å snakke med barn om seksualitet og 
grensesetting
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• *Under 30 har en relativt lav base (n=65) fordi 51% føler spørsmålet ikke er relevant for dem

• **Lavere utdannet inkluderer alle som ikke har fullført minst en to års grad på universitetsnivå

• ***Lav base (n = 43)

Hvor komfortabel er du som voksen med å snakke om seksualitet og grensesetting 
med egne barn, eller barn du står i et nært forhold til?

52% 26%

I stor grad Verken eller I liten grad

Base 52% 23% 25%

Menn 43% 28% 29%

Kvinner 60% 18% 22%

Under 30* 50% 18% 34%

30-44 58% 19% 23%

45-59 56% 18% 26%

60+ 44% 31% 24%

Heterofil 51% 23% 25%

Homofil, lesbisk, bifil, transkjønnet, annet*** 62% 14% 24%

Norsk/nordisk opprinnelse 53% 22% 25%

Minst en forelder som ikke er nordisk 26% 39% 35%

Høyere utdannet 45% 30% 24%

Lavere utdannet** 55% 20% 26%



• Generelt vil de fleste nordmenn være likegyldige eller 
positive til at deres barn kommer ut til dem som homofil, 
lesbisk, bifil eller transkjønnet. Det er imidlertid tydelig at 
det er et noe større stigma tilknyttet å være transkjønnet. 

• I åpne svar på slutten av undersøkelsen (der man blir spurt 
om man ønsker å forklare noen av svarene man har avgitt) 
er det flere som kommenterer at de ville vært negative 
fordi det å være homofil/lesbisk/bifil/transkjønnet kan 
føre til et vanskeligere liv for barnet deres, noe de ikke 
ønsker. Noen av de som svarte at de var positive 
kommenterte at det at barnet er homofil verken er 
positivt eller negativt, men at de ville blitt glade for at 
barnet delte dette med dem. 

• Det tenderer mot at kvinner er mer positive til at barnet 
kommer ut enn menn, yngre er mer positive enn eldre og 
fagutdannede er mer negative enn andre.

Reaksjon på barns legning
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Hvordan ville du reagert om du hadde et barn som fortalte deg at det var…



• Nesten 1 av 3 nordmenn oppgir at de ville opplevd det som greit om de 
hadde en sønn som ønsket å gå med kjole i barnehagen, men flere enn 
dette ville opplevd det som ugreit. Mange oppgav i åpne svar at de ville 
opplevd det som ugreit på grunn av reaksjoner fra andre foreldre eller 
fordi kjole er et upraktisk plagg for barn.

• Det er store forskjeller mellom demografiske grupper på dette:
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Svært greit Delvis greit Verken greit eller
ugreit

Delvis ugreit Svært ugreit Vet ikke

Reaksjon på at sønnen ville gått med kjole i 
barnehagen
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• *Under 30 har en relativt lav base (n=65) fordi 51% føler spørsmålet ikke er relevant for dem

• **Lavere utdannet inkluderer alle som ikke har fullført minst en to års grad på universitetsnivå

• ***Lav base (n = 43)

Se for deg at du har en sønn, og denne sønnen ga uttrykk for at han ønsket å 
gå med kjole i barnehagen. Hvordan ville du opplevd dette?

Greit Verken eller Ugreit

Base 31% 15% 41%

Menn 19% 15% 56%

Kvinner 42% 16% 30%

Under 30* 50% 13% 30%

30-44 41% 14% 36%

45-59 25% 14% 49%

60+ 20% 19% 47%

Heterofil 30% 15% 44%

Homofil, lesbisk, bifil, transkjønnet, annet*** 47% 12% 21%

By 35% 14% 41%

Tettsted 27% 16% 45%

Bygd 22% 21% 43%

31% 42%


