Till målsmän och vårdnadshavare för elev går på NIU-utbildning
I höst 2016 påbörjar Centrum för Psykiatriforskning (CPF) en undersökning om spel om pengar inom
idrottsrörelsen. Som en del av detta kommer vi att be elever inom flera NIU-utbildningar i Sverige att fylla i
en enkät. Denna enkät innehåller frågor om erfarenheter om spel, attityder till spel- dels deras egna och dels
de attityder som de uppfattar finns inom deras sport, samt frågor om deras egna spelvanor och frågor om
alkohol.
Undersökningen görs i sammarbete med Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten, och kommer även
omfatta elitidrottare inom fyra sporter. Syftet är att kartlägga hur vanligt spel om pengar är och om det på sikt
behövs mer information och hjälp inom idrottsvärlden relaterat till detta.
Medverkan i studien:
Enkäten kommer att göras på webben och fylls i underlektionstid. Inga namn eller person- nummer kommer
efterfrågas på enkäten. En av skolans lärare eller personal från CPF kom-mer att närvara för att berätta om
undersökningen och ge information om hur den genom- förs. Enkätsvaren behandlas konfidentiellt, och alla
resultat kommer att redovisas på gruppnivå. Elevernas svar skyddas av forskningssekretess. All medverkan i
forskning är frivillig och kan när som helst avbrytas utan att skäl behöver anges.
Om ni föräldrar/vårdnadshavare vill tacka nej till ert barns medverkan ber vi er att kontakta mig per mail eller
brev där ni uppger elevens namn och klass och att ni inte önskar delta i undersökningen. Om ditt barn själv
inte vill fylla i enkäten, men har ditt tillstånd att göra det, så behöver hen naturligtvis inte göra det utan tackar
bara nej vid det tillfälle då undersökningen är tänkt att genomföras. Om ni i samband med denna studie

upplever att ni vill eller behöver tala med någon om ditt eget eller närståendes spelande så vänd dig
gärna till Stödlinjen för Spel, se deras nummer nedan.
Ansvarig för insamlade personuppgifter är Centrum för psykiatriforskning/ programområde Spelberoende.
Alla som arbetar med studien har tystnadsplikt och uppgifterna som lämnas är skyddade av
personuppgiftslagen (PuL). Varje medverkande har rätt att få ett registerutdrag samt rättelse av eventuellt
felaktiga uppgifter. Kontakta i så fall någon av oss som arbetar med studien på telefon eller email.
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