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Unik europeisk undersökning om hur man kan skydda barn från risker på internet: 
 

Barn får sällan hjälp av de stöd och råd som finns på 
internet 
 
Att anmäla obehagliga kontakter och missförhållanden via de knappar och menyer som erbjuds 
på internet fungerar inte för barn – bara en tiondel (13 %) av de 9-16-åringar i Europa som 
upplevt obehag av något på internet anmälde det genom de möjligheter som finns på internet. I 
Sverige var det bara 8 procent av dem som upplevt obehag av något på internet som använde 
sig av en sådan möjlighet. Och av de få som anmälde något – t ex otrevliga kontaktförsök, 
sexbilder eller mobbning på internet – tyckte en hel del inte att de fick någon hjälp. Detta visar 
att internetindustrin måste göra mycket bättre ifrån sig. Det är en av slutsatserna från en ny 
rapport från projektet EU Kids Online, varav den svenska delen leds av The International 
Clearinghouse on Children, Youth and Media, vid Nordicom, Göteborgs universitet.  
 
I morgon, den 11 juli, ska internetindustrin The Coalition to make the Internet a better place for kids 
presentera sina satsningar för att stödja barns säkerhet på internet på ett möte som hålls av EU-
kommissionen. I en ny rapport som studerat vad internetindustrin erbjuder jämfört med vad barn faktiskt 
gör på internet, rekommenderar forskare i hela Europa att industrin måste inrikta sig mer på 
kommunikation och hjälpmedel som är inriktade på barn. Hjälpen måste också vara utformad så att den 
lätt går att använda av barn som inte är så vana vid internet. 
 
Att se användargenererat riskinnehåll på internet vanligare i Sverige 
 
Rapporten visar också att var femte 11-16-åring i Europa som använder internet har besökt sidor där 
folk diskuterar anorexia, droger, hatmeddelanden, hur man kan skada sig själv eller hur man kan begå 
självmord. I Sverige är det klart fler barn – drygt en tredjedel. 
 
Föräldrar mer bekymrade över risker på internet än att deras barn ska använda alkohol, sex och 
narkotika 
 
På en fråga om vad föräldrarna oroar sig mycket för när det gäller deras barn, så kommer trafikolyckor, 
brott, hur det går i skolan och mobbning högt på listan. Sedan kommer risker på internet – t ex att 
barnet ser olämpligt material på internet, blir mobbat av andra barn på nätet eller kontaktas av 
främlingar. Färre föräldrar oroar sig för alkohol, droger, sex och problem med polisen. 
 
Föräldrarnas engagemang också viktigt 
 
Undersökningen visar också att om föräldrar engagerar sig i barnets internetanvändning – t ex att man 
gör saker tillsammans på internet eller att föräldern finns tillgänglig för barnet – minskar sannolikheten 
för att barnet ska råka ut för risker och obehag på internet. 
 



 
Mer information om den nya rapporten 
 
Rapporten “Towards a better internet for children” av Sonia Livingstone, Kjartan Ólafsson, Brian O’Neill 
och Verónica Donoso kartlägger de strategier som internetindustrin har för att skydda barn och 
ungdomar från risker på internet och undersöker om det finns bevis för att de strategierna fungerar och 
minskar risker och obehag på internet. Rapporten är baserad på intervjuer med 25,000 9-16-åringar och 
föräldrar i 25 europeiska länder. Se 
http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20III/Reports/EUKidsOnlinerep
ortfortheCEOCoalition.pdf 
 
För ytterligare information, gå till www.eukidsonline.net eller kontakta det svenska forskarteamet 
 

• Cecilia von Feilitzen, The International Clearinghouse on Children, Youth and Media, Nordicom, 
Göteborgs universitet, cecilia.von.feilitzen@sh.se 

• Olle Findahl, World Internet Institute samt Högskolan i Gävle och stiftelsen för 
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Mer information om projektet EU Kids Online 
 
-   Projektet EU Kids Online syftar till att öka kunskapen om europeiska barns och föräldrars 
erfarenheter av riskabel respektive säker användning av internet och nya tekniker online och därigenom 
stödja en säkrare online-miljö för barn. Projektet är finansierat av EC Safer Internet Programme (SI-
2010-TN-4201001). 
 
-   EU Kids Online har genomfört personliga intervjuer i hemmen med 25,000 9-16-åringar som 
använder internet och deras föräldrar i 25 länder. Urvalet är stratifierat och slumpmässigt. För känsliga 
frågor användes enkätformulär. 
 
-   Länder i undersökningen är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, 
Grekland, Irland, Italien, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, 
Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike. Dessutom ingår i 
projektet forskningsteam från Island, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Malta, Ryssland, Schweiz och 
Slovakien. 
 
-   En svensk rapport, Hur farligt är internet? Resultat från den svenska delen av den europeiska 
undersökningen EU Kids Online, har skrivits av det svenska forskarteamet och publicerats av The 
International Clearinghouse on Children, Youth and Media, Nordicom, Göteborgs universitet, 
http://www.nordicom.gu.se/clearinghouse.php?portal=publ&main=info_publ2.php&ex=342&me=3 
 
-   För andra europeiska resultat, se Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., and Ólafsson, K. (2011). 
Risks and safety on the internet: The perspective of European children. Full findings. LSE, London: EU 
Kids Online. Other reports and technical survey details are at www.eukidsonline.net 
 
Mer information om internetindustrins satsning 
 
-   The Coalition to make the Internet a better place for kids är en frivillig sammanslutning av 28 
ledande teknik- och medieföretag som lanserades i December 2011, stödd av EU-kommissionen. Se 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/index_en.htm 


