
Engagera dig i dina barns liv på internet
Prata om och var delaktig i barnens internetvardag. Barn med 
föräldrar som engagerar sig i deras internetanvändning pratar i 
högre utsträckning med någon om de upplever något otäckt. 

Kom överens med barnen om vad de får göra på internet 
Tillgång till uppkoppling är en fantastisk möjlighet som ska 
nyttjas på bästa sätt. Fokusera därför snarare på vad internet 
används till istället för hur länge det används. 

Ge killar och tjejer samma stöd
Fler killar än tjejer har regler för internetanvändning hemma, 
men samtidigt utsätts flickor oftare för kontaktförfrågningar 
från okända vuxna. Det är därför lika viktigt att prata om 
internetanvändning med flickor som pojkar.  

Tele2s årliga undersökning ”Barn och Internet” visar att mer än hälften 
av alla barn har sett något otäckt på internet, och att många har blivit 
kontaktade av okända vuxna. Det är troligare att barn med föräldrar som 
engagerar sig i deras internetanvändning pratar med någon om det. 
Här är en kort sammanfattning av undersökningen.
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Sammanfattning 
BARN (9-14 år)

Generellt känner man sig trygg och har koll på vad som 
är mindre bra med internet.

MEN, många har också sett läskiga saker och upplevt 
att okända vuxna tagit kontakt med dem.

1. 

2. 

Drygt hälften har regler hemma när det gäller att använda internet.

Majoriteten känner sig trygga när de gör olika saker på internet.

Majoriteten skulle inte chatta/videochatta med en vuxen de inte känner 
på internet om denna tog kontakt.

Sju av tio skulle inte tycka det var OK om någon okänd vuxen skickade 
foton på sig själv.

Mer än hälften har någon gång sett något de kände var läskigt eller äckligt 
på internet.

6 av 10 barn som sett något otäckt har exponerats för det genom någon 
annan. Endast 14 procent har letat upp det själva.

Mer än vart femte barn har varit med om att en okänd vuxen har börjat 
följa dem i sociala medier. 

Drygt 1 av 10 har upplevt att en vuxen velat chatta med dem.

Motsvarande ett barn per skolklass har fått förfrågan om att mötas upp.

Var femte pratar inte med någon om de ser något äckligt/läskigt på 
internet.



Sammanfattning 
FÖRÄLDRAR

Föräldrar med barn 9-11 år har regler, är mer delaktiga 
och vet vad barnen gör på internet.

Barn 12-14 år är mer självständiga på nätet med färre 
regler. Föräldrarna är mindre delaktiga men mer oroliga. 

Skillnad mellan barnens och föräldrarnas svar när det 
gäller regler och timmar spenderat på internet. 

77% har regler hemma när det gäller att använda internet.

78% är delaktiga i sitt barns liv på internet.

Hälften har inte känt oro för sitt barns liv på internet.

38% har inte regler hemma när det gäller att använda internet.

36% är inte delaktiga i sitt barns liv på internet.

65% har känt oro för sitt barns liv på internet.

Föräldrar: 69%       Barn: 54%
Föräldrarna uppger i större utsträckning att de har regler för barnen än 
vad barnen själva uppger. 

Föräldrar: 9%        Barn: 21%  (5h eller mer) 
Föräldrarna tror att barnen är färre timmar på internet än vad barnen 
själva uppger.
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Vi på Tele2 tycker att det uppkopplade livet är 
fantastiskt.  Men vi ser också att det finns en baksida 

som man inte får blunda för. Här delar vi med oss av  
resultat från vår Novus-undersökning av internetvanor 

bland barn, 9-14 år.

 Läs den fullständiga rapporten på 
www.tele2.com/childprotection

Fakta om Barn och Internet
Rapporten är baserad på en studie genomförd av Novus 
på uppdrag av Tele2. I Sverige har 1249 barn i  åldern 
9-14 år, samt 212 föräldrar till barn i samma ålder, 
deltagit genom Novus representativa och slumpmässigt 
rekryterade webbpanel, Sverigepanelen. Undersökningen 
har genomförts mellan den 23 april och 3 maj 2018. 


