
 
 

Vil du delta i forskningsprosjektet  

 Kunnskap om seksuelle overgrep mot barn og unge over internett - gjerningspersoner, 

fornærmede og arenaer? 

 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) gjennomfører nå et 

forskningsprosjekt om overgrep over internett. Studien er en del av et større 

forskningsprosjekt i samarbeid med Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Oslo Met og er 

finansiert av justis- og beredskapsdepartementet. 

 

Som foreldre, foresatt eller med omsorg for et barn eller ungdom som har eller har hatt 

skadelig eller problematisk atferd har du mulighet til å delta på to ulike måter:  

 

1. Ved å fylle ut et anonymt nettskjema om dine og barnets erfaringer med behandling 

og oppfølgning. QR-kode finner du på siste side i dette skrivet. 

 

og/eller  

 

2. Ved å legge igjen din kontaktinformasjon i nettskjemaet, slik at vi kan intervjue deg 

om dine erfaringer. 

 

Formål 

Formålet med studien er å få kunnskap om unge med skadelig seksuell atferd, hva slags 

behandling og oppfølging de får, og hva slags oppfølging dere som pårørende får. Med 

skadelig seksuell atferd menes handlinger utført av barn og ungdom under 18 år som er 

utviklingsmessig upassende, kan skade ungdommen selv eller andre, eller som er støtende 

mot andre barn, ungdom eller voksne. Det er stort behov for kunnskap om barn og unge med 

skadelige seksuell atferd. Kunnskap kan bidra til at vi som samfunn i større grad forebygge 

seksuell skadelig adferd, både den nettbaserte og den ikke-nettbaserte, og til at vi kan styrke 

tilbudet til barn og unge som begår slike handlinger, de som har blitt utsatt for dette, og 

oppfølgningen av deres pårørende.  

 



 
 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Du får spørsmål om å delta i studien fordi du er pårørende til en ung person som har begått 

ikke-digital og/eller digital seksuell skadelig atferd. Dine erfaringer og opplevelser som 

pårørende er viktige bidrag til å få kunnskap om barn og unge med skadelig seksuell atferd, 

og gi innsikt i støtteapparatet rundt den unge og den unges pårørende. Seksuell skadelig atferd 

er et sensitivt tema. Vi vil derfor understreke at vi har lang erfaring med intervjuer om 

seksualitet og seksuelle krenkelser. 

 

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Hvis du kun ønsker å delta ved å svare på det anonyme nettskjemaet, vil din deltakelse ikke 

innebære mer enn den tiden det tar å fylle ut skjemaet og sende det inn til oss. På siste side i 

nettskjemaet kan man krysse av for at vi kan ta kontakt med deg for å avtale et intervju ansikt 

til ansikt, dersom man ønsker det. 

Hvis du takker ja til å delta på et intervju innebærer det å snakke med en erfaren forsker i 

omtrent en og en halv time. Hvor lang tid intervjuet tar, er avhengig av hvor mye du ønsker å 

dele med oss. Intervjuet kommer til å gjennomføres hos oss på NKVTS, et møterom på et 

hotell eller et annet sted du ønsker å møtes. Intervjuene vil bli tatt opp på bånd, og lagres i en 

sikker datasky. Lydopptakene vil bli destruerte etter prosjektets slutt, 31.01.2025. Vi har 

taushetsplikt etter gjeldende bestemmelser, med visse unntak for meldeplikt som framgår av 

lov. Vi kommer ikke til å fortelle noen hva akkurat du har sagt til oss, eller at du har deltatt. 

Lydopptak og annen informasjon kommer til å oppbevares konfidensielt. I rapporten vi 

kommer til å skrive blir ikke ditt navn eller annen informasjon som viser hvem du er, nevnt. 

Hvis du velger å trekke deg vil alle data bli anonymiserte. 

Dette vil være et forskningsintervju og vi kan ikke tilby hjelp til bearbeidelse av opplevelsene 

du og ditt barn har hatt. Vi vil tilby hjelp med hvor dere kan henvende dere hvis dere har 

behov slik bearbeidelse.  

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta med et intervju, kan du når som helst  



 
 

trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli 

slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere 

velger å trekke deg. 

 

Hvis du har noen spørsmål eller lurer på mer om prosjektet? Ikke nøl med å ta kontakt 

med Hannah.Helseth@nkvts.no eller ring meg på 41063607. 

 

Her er QR-koden til nettskjema.  

Trykk deg inn på kameraet på telefonen din, hold kameraet over koden som om du 

skulle ta bilde av den, så kommer du til nettskjemaet. 

 

Takk for at du bidrar med viktig kunnskap! 

 

 
            

             

             

            

  

 

            



 
 


