
                                     

Information om forskningsstudien  

”Unga, samtycke och nätet”: en studie om ungas sexuella nätpraktiker 
 
Information till forskningspersonerna 
Vi tillfrågar dig som är 15 till 20 år om du vill delta i en intervjustudie om hur unga resonerar kring 
och förhandlar om samtycke i önskade och oönskade sexuella och romantiska situationer på nätet 
och genom digitala kommunikationsformer. I det här dokumentet får du information om projektet 
och om vad det innebär att delta.   

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
I olika studier framkommer att ungas sexuella och romantiska liv till stor del utspelar sig på nätet 
och genom digitala kommunikationsformer. I flera studier framkommer att unga upplever sina 
sexuella aktiviteter på nätet och via digitala verktyg som främst positiva, men samtidigt visar studier 
att dessa aktiviteter också är kopplade till negativa upplevelser. Studier pekar exempelvis på att 
sexuellt våld som unga upplever har en stark koppling till nätet och digitala teknologier, samt att 
dessa former av våld ökar, samtidigt som många ser dem som vanligt förekommande. I dessa 
studier framkommer att vissa typer av digitala sexuella praktiker där det saknas samtycke har blivit 
så vanliga att de normaliserats bland ungdomar. Där har man tittat bland annat på handlingar som 
att skicka sexuella bilder eller meddelande utan samtycke från den man skickar till, att dela vidare 
sexuella bilder utan samtycke, eller att upprepat ställa oönskade frågor om att skicka nakenbilder. 
Samtidigt så konstaterar forskare att digitala kommunikationsverkytg är centrala i ungas önskade 
och ömsesidiga sexuella interaktioner. Det saknas nästan helt forskning om hur själva samtycket 
går till när det sker via nätet eller digital kommunikation, vad det innebär och hur möjligheten att 
ge samtycke begränsas eller villkoras på olika sätt för unga personer. Detta forskningsprojekt syftar 
till att möta detta kunskapsbehov. Med detta forskningsprojekt vill vi bidra med kunskap om hur 
unga resonerar kring och förhandlar samtycke i olika typer av sexuella situationer på nätet, önskade 
såväl som oönskade. Med denna kunskap vill vi bidra till utvecklingen av hälsofrämjande 
information som kan vara av speciell använding inom undervisning som bedrivs vid högskolor och 
skolor som rör sexuell och reproduktiv hälsa, speciellt inom den nya sexualundervisningen 
”Sexualitet, samtycke och relationer”.  
 
Forskningshuvudman för projektet är Malmö universitet. Med forskningshuvudman menas den 
organisation som är ansvarig för studien. 
 

Hur går studien till? 
Vi vänder oss till ungdomar i åldern 15 till 20 år som vill delta i en gruppintervju och/eller en 
enskild intervju. Data kommer alltså att samlas in genom intervjuer där du som deltagare kommer 
att i grupp få diskutera och resonera ett antal verkliga fall som rör olika former av sexuella eller 
romantiska aktivititeter på nätet eller genom digitala kommunikationsverktyg. Deltagarna kommer 
därför inte ombes diskutera egna erfarenheter.  
 



                                     

Intervjuerna kommer att genomföras antingen digitalt eller på en överenskommen plats och 
beräknas ta ca 1-1½ timme. Samtalet kommer att spelas in med deltagarnas samtycke.  
 
Deltagandet är frivilligt  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att 
inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. Det går när som helst 
under intervjun att avstå från att besvara specifika frågor som inte känns bra.  
 
Har du frågor eller funderingar inför intervjun kan du kontakta ansvarig forskare (se 
kontaktinformation nedan). Innan intervjun får du möjlighet att ställa frågor direkt till forskaren.  
 
Vem kan jag vända mig till om jag behöver prata med någon efter att jag deltagit? 
Om du efter att ha deltagit i studien känner behov av att prata med någon så kan du vända dig till 
forskningsansvarig Kim Ringmar Sylwander (för kontaktuppgifter, se nedan) som har beredskap 
för hänvisning till olika professionella verksamheter vid behov.   
 
 
Vad händer med mina uppgifter? 
Ansvarig för dina personuppgifter är Malmö universitet. Dina svar kommer att behandlas så att 
inte obehöriga kan ta del av dem. Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du rätt att 
kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien. Du kan också begära att 
uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. De inspelade 
intervjuerna kommer att transkriberas (skrivas ner ordagrant) och analyseras. I samband med detta 
kommer materialen avidentifieras, dvs alla namn byts ut mot fiktiva namn. Ljudinspelningarna och 
de andra handlingarna vi samlar arkiveras i minst 10 år, i enlighet med GDPR och de rutiner för 
personuppgiftshantering som finns vid Malmö universitet.   
 
Resultaten av analysen kommer att presenteras i vetenskapliga artiklar och på konferenser. 
Resultaten presenteras på gruppnivå och inga personuppgifter förekommer i samband med 
presentationen. Om du vill ta del av forskningsresultaten, vänligen kontakta forskningsansvarig 
Kim Ringmar Sylwander (för kontaktuppgifter, se nedan). Dataskyddsombud nås på 
dataskyddsombud@mau.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du 
rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 
 
Forskningsprojektet har godkänts av Etikprövningsmyndigheten 
Forskningsprojektet har godkänts av Etikprövningsmyndigheten (Dnr. 2022-02301-01). 
Etikprövningsmyndigheten bedömmer om ett planerat forskningsprojekt upprätthåller 
etikprövningslagens krav på att forskning som utförs på människor ska upprätthålla respekt för 
människovärdet och inte utgöra en risk för de som deltar.  
 
 
 
Ansvariga för studien är:  
 



                                     

Kim Ringmar Sylwander, fil.dr., postdoktor, barn och ungdomsvetare och forskare vid 
Centrum för sexualitet och sexualitetsstudier, Malmö universitet.   
E-post: kim.ringmar-sylwander@mau.se   
 
Charlotta Holmström, fil.dr., biträdande professor samt föreståndare vid Centrum för sexualitet 
och sexualitetsstudier, Malmö universitet.  
E-post: charlotta.holmstrom@mau.se 
 
Eva Elmerstig, med.dr., docent, barnmorska och forskare vid Centrum för sexualitet och 
sexualitetsstudier, Malmö universitet.  
E-post: eva.elmerstig@mau.se  
 
Hör gärna av dig om du har några frågor! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan att delta i studien 



                                     

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 
frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

☐ Jag samtycker till att delta i studien med projekttitel: unga, samtycke och sexuella 
interaktioner på nätet  

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 
forskningspersonsinformationen. 

 

Ni kan kontakta mig på följande email address och/eller telefonnummer: 

 

 

Plats och datum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


