
Tall fra Barn og medier-
undersøkelsen 2018

- lansert i forbindelse med Safer 
Internet Day 6. februar 2018



Selv opplevd mobbing, trusler eller 
utestenging på internett, spill eller mobil

Har DU SELV OPPLEVD at noen har...?

2018

9-14 år 15-18 år

Gutt Jente Gutt Jente

Vært slemme med deg eller mobbet deg på internett/mobil/spill 7 5 17 6

Truet deg på internett/mobil/spill 6 3 16 4

Utestengt deg eller ikke latt deg få delta 8 10 7 11

Har DU SELV OPPLEVD at noen har...?

2016

9-14 år 15-16 år

Gutt Jente Gutt Jente

Vært slemme med deg eller mobbet deg på internett/mobil/spill 7 5 9 10

Truet deg på internett/mobil/spill 6 3 10 4

Utestengt deg eller ikke latt deg få delta 6 5 7 8



Opplevd mobbing eller at noen har vært 
slemme
• 28 prosent i alderen 9-18 år har opplevd at noen har vært slemme med dem eller mobbet dem på 

internett, spill eller mobil. Åtte prosent har vært utsatt for dette på ukentlig eller månedlig basis, og 
syv prosent har vært utsatt for det én eller noen ganger i året. 13 prosent opplevde dette sjeldnere 
enn én gang i året. Andelen som har opplevd dette, er høyest blant de eldste ungdommene. 

• Totalt 39 prosent av guttene i alderen 15-16 år og 31 prosent av jentene i denne alderen, har 
opplevd mobbing eller at noen har vært slemme med dem på internett, spill eller mobil. Blant 17-18 
åringene, er andelen 35 prosent blant guttene og 33 prosent blant jentene. Det er altså forholdvis 
liten kjønnsforskjell blant de eldste når det gjelder andelen som har vært usatt for dette som sådan. 

• Guttene har imidlertid betydelig oftere enn jentene vært utsatt for mobbing, eller at noen har vært 
slemme med dem på internett, spill eller mobil. Dette gjelder spesielt om vi ser på de eldste 
ungdommene. Av guttene i alderen 15-18 år, har mellom 16 og 19 prosent månedlig eller oftere
vært utsatt for mobbing, eller at noen har vært slemme med dem på internett, spill eller mobil. 
Tilsvarende andeler blant jentene i samme alder varierer fra to til ni prosent. 



Har du noen gang rapportert om noe 
ubehagelig som har skjedd på nettet?



Har du noen gang sagt fra om noe som 
er skjedd på internett?
Figur 62: Har du noen gang sagt fra om noe som har skjedd på internett? For eksempel nettmobbing, bilde eller video som noen har delt uten tillatelse eller innhold du har reagert på. Prosenter.

2018 2016

Nei, aldri 
sagt fra 9-18 år 9-16 år 9-16 år

Gutter 57 54 61

Jenter 37 36 43



Fikk du noe hjelp fra den/de du 
rapporterte til?

Ja 39

Nei 10

Vet ikke 23

Trengte ikke 
hjelp 28



Hva interesserer foreldrene dine seg for i 
ditt liv?

Figur 76 : Hvor interessert synes du at dine foreldre / andre voksne du bor med er i…? Prosenter. De som har svart «Jeg gjør aldri dette», er tatt ut av prosentueringen.



Foreldres interesse i barns medievaner

• En høyere andel av guttene enn jentene opplever at foreldrene er svært eller 
ganske interessert i spill de har spilt (22 mot 13 prosent). Foreldrene viser 
imidlertid større interesse for jenters enn gutters atferd på sosiale medier og 
internett, samt andre fritidsaktiviteter de holder på med. 32 prosent av jentene 
svarer at foreldrene er svært eller ganske interessert i hva de gjør på sosiale 
medier, mot 20 prosent av guttene. Når det gjelder hva de gjør på nett, og 
andre fritidsaktiviteter, svarer henholdsvis åtte og seks prosentpoeng flere 
jenter enn gutter, at foreldrene er svært eller ganske interessert. 

• Andelene som opplever at foreldrene er interessert i hvilke spill de spiller, 
samt hva de gjør på internett og sosiale medier, er klart synkende med 
alderen for begge kjønn. 



Bakgrunn for undersøkelsen

• Tallmateriale hentet fra Barn og medier-undersøkelsen 2018, gjennomført av Sentio
Research på vegne av Medietilsynet

• Det er samlet inn svar fra 4 805 barn i alderen 9-18 år. Undersøkelsen ble 
gjennomført ved at Sentio rekrutterte et utvalg skoler til å delta. For å oppnå et mest 
mulig representativt utvalg, ble rekrutteringen basert på klyngeutvalg. 
Datainnsamlingen er gjennomført på skoler ved bruk av elektronisk spørreskjema. 
Feltarbeidet foregikk i oktober og november 2017.

• Parallelt med denne undersøkelsen er det gjennomført en undersøkelse med fokus 
på foreldre til barn i alderen 1-18 år. Dette både for å avdekke gap i digital 
mediebruk, kompetanse og holdninger, samt foreldrenes kunnskaper om barnas 
nettbruk og erfaringer.

• For spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt med Anders Engelstad, 
prosjektansvarlig i Medietilsynet, anders@medietilsynet.no

mailto:anders@medietilsynet.no

