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Information om en studie 
om ungas psykiska hälsa 
och utsatthet för våld och 
trakasserier i 
Västernorrland 
 
Till dig som går i årskurs 9 på en 
skola i Västernorrland.  
 

Din skola har blivit utvald att delta i 
studien och vi vill därför bjuda in dig som 
går i årskurs 9 att delta i ett 
forskningsprojekt.  

 

Det är viktigt att veta hur unga mår 

och även vad som påverkar unga 

människors hälsa. Det vi behöver veta 

mer om är hur mobbing, sexuella 

trakasserier och andra typer av våld 

påverkar ungas hälsa. För att veta vad 

som behöver förebyggas och för att 

kunna göra mer av sådant som leder 

till bättre hälsa bland unga behöver vi 

mer kunskap.  

 

Studien syftar till undersöka hur årskurs 

9:or i Västernorrland mår och undersöka 

olika saker som kan påverka hälsan. Ett 

särskilt fokus finns på olika former och 

kombinationer av våld och trakasserier. 

Med ökade kunskaper om våld och 

trakasserier kan förebyggande metoder 

utvecklas för att förhindra det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ingen kommer att veta hur just du har 

svarat i enkäten, inte ens vi. Resultatet 

redovisas på gruppnivå, inga enskilda 

svar syns. Resultatet kommer att 

redovisas i tabeller och diagram till 

exempel i rapporter och vetenskapliga 

artiklar. En populärvetenskaplig 

rapport kommer att redovisa resultat 

av studien som det går att få ta del av 

så småningom. Så här kan till exempel 

ett resultat se ut i ett diagram: 

 

 
 

Eftersom data är anonyma kan delar 

av det komma att användas i 

undervisning i kurser i 

folkhälsovetenskap vid 

Mittuniversitetet. Därutöver kan 

forskarna göra analyser som 

presenteras muntligt i olika 

sammanhang – på konferenser eller 

vid presentationer för olika grupper 

med intresse av denna forskning.  

Du får svara på en webbenkät 
under upp till 45 minuter. 
 
Att svara på enkäten är frivilligt 
och du är anonym. Vi frågar inte 
efter namn eller personnummer. 
Du kan sluta svara på enkäten 
utan att behöva förklara varför.  
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Studien görs av Mittuniversitetet i 

samarbete med Länsstyrelsen 

Västernorrland och Region 

Västernorrland.  

 

Vi som leder projektet heter Katja 

Gillander Gådin, Heléne Dahlqvist och 

Albin Dahlström och vi jobbar på 

Mittuniversitetet. Om du har frågor 

kan du mejla eller ringa någon av oss.   

 

Med vänliga hälsningar, Katja, Heléne 

& Albin 

 

Katja Gillander Gådin, 

forskningsledare, Mittuniversitetet, 

Tel: 010-142 85 41 

E-post: katja.gillandergadin@miun.se 

 

Heléne Dahlqvist, Mittuniversitetet 

Tel: 010-142 85 02 

E-post: helene.dahlqvist@miun.se  

 

Albin Dahlström, Mittuniversitetet, 

Tel: 010-142 83 27 

E-post: albin.dahlstrom@miun.se 
 

Denna studie har blivit godkänd av 

Etikprövningsmyndigheten, Dnr: 2022-

05776-01. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vissa frågor i enkäten kan väcka 
känslor.  
 
Om du känner att du vill prata 
med någon om det, kan du 
kontakta Elevhälsan på din skola. 
De vet om att elever på din skola 
är med och svarar på denna 
enkät. 
 
 
 

Information om EU:s dataskyddsförordning, GDPR 
De insamlade uppgifterna kommer att förvaras så att ingen obehörig kan komma åt dem och 
uppgifterna kommer endast att användas enligt ovan angiva syfte. 
 
Eftersom enkäten är anonym så behandlas inga personuppgifter enligt GDPR. GDPR blir därmed 
inte aktuell för den här studien. 
 

 


