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Hvornår må børn få deres første
smartphone?

Er børn klar til en smartphone når de er 7, 9 eller 11 år – og hvad med en
tablet-pc? Epinion har på vegne af Telenor spurgt 1.000 danskerne, hvornår
familiens mindste bør have en af de populære gadgets. Undersøgelsen viser,
at voksne med og uden børn ikke er helt enige om, hvad den rigtige alder er.
Telenor vil nu gøre det lidt lettere for den moderne, digitale familie at holde
styr på smartphones og tablets ved at samle alle familiens
mobilabonnementer på én regning.

Hvornår skal Frederik og Frida have en smartphone? Og deres egen tablet-pc?
Det er spørgsmål, der kan give anledning til mange gode diskussioner i de
danske hjem. Tilsyneladende uendelige underholdningsmuligheder og et
stadigt stærkere mobilnetværk har for mange gjort smartphones og tablets til
en fast del af familien - og børn synes som regel, at de digitale
familiemedlemmer er velkomne, før de voksne synes det. Men også blandt de
voksne er der delte meninger om, hvornår børn er klar til deres egen mobile
enhed.

Folk med børn er de mest begejstrede

Undersøgelsen fra Epinion viser, at der er forskel på holdningen til børns brug
af smartphones og tablets hos personer med og uden børn. Hos danskere
med børn mener gennemsnittet, at 7,7 år er en passende alder at få sin første
tablet, mod 9,3 år hos dem uden børn. For smartphones er tallet 10,3 år for
dem med børn, mod 11,2 år for dem uden.

Desuden mener 11 procent af danskerne uden børn, at det slet ikke er i orden
for en 8-årig at bruge en tablet – kun 2 procent af personerne med børn deler
den holdning.



”I dag er det nok svært for mange børnefamilier at forestille sig en hverdag,
hvor børnene ikke har adgang til smartphones og tablets, både til at holde
kontakt med forældrene og til underholdning derhjemme og på lange
køreture. Mobilnetværkene er i dag så stærke, at børnene mange steder kan
sidde på bagsædet af bilen og streame musik, spille onlinespil og se
Ramasjang- og Youtube-videoer. Det kan gøre familielivet både nemmere og
sjovere, men når det er sagt, så kan det være en god idé at fastsætte
retningslinjer for eksempelvis tidsforbrug, når man giver en smartphone eller
tablet til sine børn,” siger Mikkel Torsting, der er privatkundedirektør i
Telenor.

Nyt abonnement til den digitale familie

Med smartphonens og tablet-pc’ens indtog hos familierne, er der blevet
mange gadgets og databehov at holde styr på for mor og far. Telenor går i
dag ud med et nyt familieprodukt, der samler alle familiens
mobilabonnementer på én regning og dermed gør hverdagen lidt mere enkel
for de digitale familier.

Abonnementet, der hedder Telenor Fri+ Familie, indeholder en rabat på 50
kroner pr. måned til abonnement nummer to, mens abonnementerne
derudover får en rabat på 100 kr. pr. måned.

Så hvis mor tegner det første abonnement, er det til fuld pris. Hvis far er
familiens abonnement nummer to, får han 50 kroners rabat pr. måned, og
hvis familien har to børn, får de hver 100 kroners månedlig rabat på
abonnementet. Familiens medlemmer kan frit vælge mellem de forskellige
datapakker – det er altså ikke et krav, at både mor, far og børn vælger det
samme abonnement. På den måde kan familien selv skræddersy sine pakker
alt efter, om man er storforbruger af data eller ej.

Om undersøgelsen

• 10,3 år er gennemsnitsalderen for, hvornår personer med børn
mener, det er passende for et barn at få sin første smartphone.
Personer uden børn angiver i gennemsnit 11,2 år som en
passende alder.

• 7,7 år er gennemsnitsalderen for, hvornår personer med børn
mener, det er passende for et barn at få sin første tablet.
Personer uden børn angiver i gennemsnit 9,3 år som en passende



alder.
• 2 procent af personer med børn mener, at 8-årige ikke bør bruge

tablets. Blandt personer uden børn mener 11 procent, at 8-årige
ikke bør bruge tablets.

• Kilde: Befolkningsundersøgelse udført af Epinion. Spørgeskemaet
udsendt som e-survey via Epinions Danmarkspanel.
Undersøgelsen er foretaget i januar 2014 blandt 1000
respondenter i aldersgruppen 18-75 år og spørgeskemaet er
udsendt repræsentativt for den danske befolkning i forhold til
køn, alder, uddannelse og region. De sidste skævheder er
efterfølgende vægtet på plads.

Telenor hjælper danskerne med at skabe gode forbindelser via mobil og
bredbånd. Vi er en del af en global virksomhed, som er et af Nordens største
teleselskaber og en af verdens største leverandører af mobiltelefoni. Telenor
er repræsenteret i 13 lande, og på verdensplan hjælper vi 208 millioner
kunder med at kommunikere. I Danmark er vi ca. 1500 medarbejdere, som
hver dag yder vores bedste for at gøre det enkelt og nemt for vores kunder at
kommunikere. Det er vigtigt for os, at Danmark bliver et førende
videnssamfund. Derfor investerer vi hvert år massivt i den danske
teleinfrastruktur. I Danmark er CBB Mobil og Canal Digital også en del af
Telenor-familien. Du kan læse mere om os på www.telenor.dk. 
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