
                                                 
 
 
Till dig som rektor, 
 
Tack för att du tar dig tid att läsa detta och väljer huruvida din skola vill medverka i vår 
forskningsstudie. Vi har sammanfattat information om studien i det här dokumentet. Har du frågor 
eller vill veta mer kan du kontakta ansvarig forskare på mairead.foody@friends.se. 
 
Vad handlar undersökningen om? 
Undersökningen handlar om hur ungdomar kommunicerar på nätet, med särskilt fokus på sexuella 
trakasserier och ofrivilligt delande av bilder med sexuellt innehåll. Det finns i dagsläget mycket 
begränsad forskning om hur unga tänker kring integritetsfrågor och trygghet på nätet. Vi vill därför 
undersöka hur och varför unga skickar SMS, bilder eller videofilmer (ibland med sexuellt innehåll) till 
varandra och andra. Vi vill titta på vissa faktorer (t.ex. vänskap) som kan resultera i att bilder 
ofrivilligt delas på nätet mellan vänner och ibland även med främlingar. Vår förhoppning är att 
denna forskning kommer att leda till effektiva utbildningsinsatser inom området. Det behövs för att 
unga personer ska kunna vara trygga på internet. Resultatet av studien kommer att publiceras i 
akademiska tidskrifter samt som en slutrapport på Friends hemsida. 
 
Vilka är fördelarna med denna forskningsstudie? 
Skolan har under de senaste åren i allt större utsträckning behövt hantera när elever blir utsatta för 
trakasserier på internet. En del av detta är just sexuella trakasserier på nätet, vilket kan ha en 
avgörande påverkan på unga och deras psykiska och emotionella mående, även när de blir äldre. Det 
psykiska måendet kan inverka negativt på skolmiljön, leda till högre frånvaro och sämre 
ämnesresultat. Det är därför det är viktigt att genomföra den här forskningsstudien, så att vi kan lära 
oss mer om ungas beteende på nätet. Därefter kan vi arbeta med föräldrar och skolan för att 
utveckla lämpliga initiativ, så att barnen får en trygg tillvaro online. 
 
Vem är det som genomför denna undersökning? 
Dr Mairead Foody är Marie Curie-stipendiat vid UNESCO-centret mot mobbing i skolor och på nätet 
vid Dublin City University (DCU). Hon samarbetar med Friends och forskningschefen där Magnus 
Loftsson. Mairéad Foody har gjort en etikansökan för studien och fått den godkänd av regionala 
etikprövningsnämnden i Stockholm. 

Friends är en NGO och en stiftelse som har arbetat mot mobbning i Sverige sedan 1997. Vi 
arbetar med utbildning, forskning, rådgivning och opinion för att nå vår vision – en värld där 
inget barn utsätts för mobbning. 
 

Vad vill vi att du ska göra? 
Om du vill att din skola deltar i undersökningen vill vi att du skriver under det bifogade 
samtyckesformuläret och skickar tillbaka det till Friends forskningsavdelning via e-post. 
 



Mairéad Foody kommer att skicka ett samtyckesformulär för föräldrar/vårdnadshavare som ni på 
skolan administrerar. Ni avgör själva när undersökningen bör genomföras, den tar ca 30-40 minuter, 
och Mairéad Foody kommer att administrera själva undersökningen genom att tillhandahålla en länk 
och ytterligare information om hur genomförandet går till. 
 
Vilka risker är förknippade med studien? 
Eftersom frågan om sexuella trakasserier kan vara känslig, på grund av egna upplevelser, tabun eller 
annan anledning, vill vi att det finns en lyhördhet hos personalen och att elevhälsan informeras om 
undersökningen för att kunna agera stöd. Vi kommer även att tillhandahålla en lista med 
kontaktuppgifter till organisationer som både elever och personal kan höra av sig till vid behov.  
 
Är undersökningen konfidentiell? 
De insamlade svaren kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Det går inte 
identifiera skolorna i undersökningen och inte heller eleverna. Personuppgifter kommer att vara 
anonyma, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, och den insamlade datan kommer att raderas 
så snart vi har analyserat den. Vi kommer inte att jämföra skolor med varandra. Tanken bakom 
denna studie är att få en uppfattning om hur eleverna kommunicerar och hur det kan påverka dem. 
Resultaten kommer endast att ge oss allmän information och inte visa några specifika detaljer om 
just er skola. 

 
Kan vi dra oss ur? 
Ja! Deltagandet är helt frivilligt. Men ju fler skolor som deltar, desto bättre. Vi hoppas att vi genom 
denna studie ska uppmuntra skolmyndigheter att lägga mer resurser inom området trakasserier 
både online och offline.  
 
Deltagande är också frivilligt för samtliga elever. Om en elev inte vill delta i denna undersökning, så 
är det hens rättighet och beslut. Detta gäller även om en vårdnadshavare inte samtycker till att 
barnet i fråga medverkar. 
 

Återigen, stort tack för att du tog dig tid att överväga din skolas deltagande i studien.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Dr. Mairead Foody, leg. psykolog 
 

 

Ansvarig för personuppgifter är Stiftelsen Friends, där Karin Bjäreholt är personuppgiftsansvarig och 
nås på karin.bjareholt@friends.se 

 


