
  

 

Informasjon til ungdom om spørreundersøkelsen UngVold 2023 
I februar og mars 2023 gjennomføres spørreundersøkelsen UngVold 2023 blant 30 000 elever fordelt 
på 50 videregående skoler rundt om i landet. Målet er å få vite mer om unges erfaringer med vold og 
overgrep i barne- og ungdomsårene. Dette er tredje gang undersøkelsen gjennomføres.

Formål med undersøkelsen 

• Skaffe unike forskningsdata for å få mer 
kunnskap om vold og overgrep mot barn og unge, 
både i dag og over tid. 

• Skaffe kunnskap som kan brukes til å lage gode 
tiltak for å forebygge vold og overgrep mot barn og 
unge. 

Hva spør vi om i UngVold 2023? 

• Vold og seksuelle overgrep i ulike situasjoner: 
o I hjemmet 
o I kjæresteforhold 
o Blant jevnaldrende 
o På digitale medier 

• Helse, trivsel og livskvalitet 
• Kropp og seksualitet 
• Regelbrudd og rusmiddelbruk 
• Bakgrunnsopplysninger om deg og din familie, 

som kjønn, alder, skolen din, foreldres arbeid, 
utdanning og landbakgrunn, bosituasjon og 
økonomi. 

Hvordan gjennomføres UngVold 2023? 

• Det er satt av 60 minutter til å svare på 
undersøkelsen, som foregår med en voksen til stede. 

• Skolen skal behandle undersøkelsen som en 
eksamenssituasjon, så det ikke er mulig å se hva 
andre svarer. 

• Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at 
man logger seg inn på undersøkelsens svarside 
med en tilfeldig engangskode. Koden kan ikke 
knyttes til den som svarer. 

• Du svarer ved å krysse av i spørreskjemaet. 

Det er frivillig å delta  

• Ungdom velger selv om de vil delta eller ikke. 
• De som deltar kan hoppe over spørsmål de ikke 

ønsker å svare på, og kan slutte å svare underveis, 
dersom de ønsker det. 

• For innsyn i spørreskjema før deltakelse i studien, 
ta kontakt med prosjektgruppen. 

Beredskap 

• Skolehelsetjenesten vil ha beredskap i etterkant 
av undersøkelsen for de som måtte ha behov for 
det. Du kan også ta kontakt med Røde Kors' 
anonyme samtaletilbud Kors på halsen på 

telefon 800 333 21 eller på chat. Tilbudet er 
gratis og åpent alle dager mellom klokka 14 og 
22. 

Personvern 

• Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater 
fra undersøkelsen publiseres. 

• Dere oppgir ingen direkte personopplysninger. 
Besvarelsen vil derfor være helt anonym for 
flertallet av deltakerne i undersøkelsen. 
Kombinasjoner av bakgrunnsopplysninger kan i 
enkelte tilfeller gjøre det mulig å identifisere 
enkeltpersoner. Slike opplysninger vil bli 
oppbevart på et sikkert område fram til utgangen 
av 2026. Etter det vil alle opplysninger bli 
anonymisert. 

• Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. 
Kun forskere i prosjektet og firmaet som 
registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene. 

• NOVA behandler opplysningene basert på 
samtykke til de som deltar. 

• Du har rett til å be om innsyn i personopplysninger 
som vi har registrert om deg, og om retting og 
sletting av dine opplysninger. Du har rett til å 
protestere og rett til å klage til Datatilsynet. 
Rettighetene kan kun utøves hvis vi klarer å 
identifisere deg i datamaterialet. For de fleste 
deltakere vil ikke dette være mulig. 

• Personverntjenester 
(personverntjenester@sikt.no) har vurdert 
behandlingen av personopplysninger i UngVold 
2023 til å være i samsvar med loven om 
personvern. 

Ansvarlig for undersøkelsen 

Undersøkelsen gjennomføres av 
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – 
storbyuniversitetet.  

Kontaktinformasjon 

Prosjektleder: Lars Roar Frøyland, forsker II 913 100 76, 
lrfroy@oslomet.no  

Prosjektmedarbeider: Stian Lid, forsker II, 40 83 02 35, 
stianl@oslomet.no 

Prosjektmedarbeider: Ellen Oftedal Schwencke, 
forskningsassistent, 977 15 717, ellenoft@oslomet.no 
 
Personvernombud OsloMet: personvernombud@oslomet.no 
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