Forespørsel om å delta i forskningsprosjektet
«Samfunnsstigmas innvirkning på egenopplevd identitet og
selvforståelse hos de som selger sex»
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke hvordan
stigma mot salg av seksuelle tjenester påvirker de som har erfaring med dette. I dette skrivet gir vi deg
informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.
Formål
Forskningsprosjektet er en hovedoppgave i psykologi av Lisbeth Yang ved Psykologisk Institutt ved
Universitetet i Oslo. Resultatene vil publiseres i hovedoppgaven, og kan senere bli omarbeidet til en
vitenskapelig artikkel. Prosjektets formål er å få økt innsikt i hvordan holdninger mot/antagelser om
salg av seksuelle tjenester påvirker de som selger sex.
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet. Hovedoppgaven veiledes av
professor Bente Træen.
Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Til dette prosjektet søkes personer over 18 år som har erfaring med salg/bytte av seksuelle tjenester,
helst i løpet av det siste året og med en samlet varighet på minst 6 måneder.
Hva innebærer det for deg å delta?
Deltakelse innebærer å delta i et dybdeintervju på et sted og tidspunkt som passer for deg. Det er mulig
å ta intervjuet over digitale plattformer (f.eks. Zoom) om ønskelig. Intervjuet varer i ca. 1 time, og vil
omhandle temaer som negative holdninger mot sexarbeid og erfaringer med dette, hvordan du føler
dette har påvirket deg personlig, samt eventuelle erfaringer du måtte ha med hjelpeapparatet
(helsevesen, politi, psykiatri). Intervjuet vil bli tatt opp på bånd, og deretter skrevet ut i sin helhet.
Utdrag og sitater fra intervjuet vil anonymiseres og presenteres i hovedoppgaven.
Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, 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.
De som er interessert i å delta kan ta kontakt med Lisbeth Yang på mail (lxyang@student.sv.uio.no)
eller telefon (486 06 410).
Mulige fordeler og ulemper for deltagere
Resultatene fra prosjektet vil kunne øke kunnskapen om sexarbeideres opplevelser med negative
holdninger mot sexsalg i Norge, og vil forhåpentligvis kunne bidra til å fremme sexarbeideres eget
perspektiv og virkelighetsforståelse. Erfaringene som deles vil også være av nytte for helsepersonell
og annet hjelpeapparat i møtet med de som har erfaring med salg av sex.
En ulempe er at det å fortelle om noen av disse opplevelsene kan kjennes ubehagelig for noen. Det
minnes om at deltagere kan avstå fra å svare på enkeltspørsmål, og kan når som helst trekke seg fra
deltakelse, både før, under og etter intervjuet.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Kun student og veileder på prosjektet vil ha tilgang på datamaterialet. Navn og kontaktopplysninger
vil erstattes med en kode som lagres på egen navneliste adskilt fra øvrige data. Lydopptak, utskrevet
intervju og notater vil oppbevares på Tjenester for Sensitive Data (TSD) på Universitetets Senter for
Informasjonsteknologi (USIT) ved Universitetet i Oslo.
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler
opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Alle opplysninger vil bli
behandlet uten navn og annen informasjon som kan gjøre deltageren gjenkjennbar. Utdrag i den
ferdige hovedoppgaven vil anonymiseres slik at ingen opplysninger vil kunne brukes for å identifisere
deg eller kunne knyttes til enkeltpersoner.
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Alle opplysninger om deg i den endelige hovedoppgaven anonymiseres, og alt datamateriale vil slettes
umiddelbart ved prosjektslutt, som er planlagt ved utgangen av 2021.
Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
• innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av
opplysningene,
• å få rettet personopplysninger om deg,
• å få slettet personopplysninger om deg, og
• å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.
På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at
behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.
Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:
• Veileder Bente Træen, ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo: e-post
bente.traen@psykologi.uio.no)
• Hovedoppgavestudent ved prosjektet Lisbeth Yang: e-post lxyang@student.sv.uio.no
• Vårt personvernombud: Roger Markgraf-Bye: e-post personvernombud@uio.no
Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på
telefon: 55 58 21 17
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