Inbjudan till onlinestudien:
Konsekvenser för sexarbete under COVID-19 pandemin –
psykiska påfrestningar och strategier för att hantera situationen
Vad handlar studien om?
Under coronapandemin vidtogs åtgärder för att minska spridningen av viruset. Dessa åtgärder har på kort tid
förändrat betydelsen av, och synen på kroppslig närhet. I denna studie vill vi undersöka hur sexarbetare har
upplevt att denna förändring har påverkat försäljningen av sexuella tjänster. Vi vill undersöka om det finns ett
samband mellan å ena sidan coronapandemin och dess konsekvenser och å andra sidan sexarbetares
upplevelser av psykiska påfrestningar (exempelvis depression, ångest, kroppsliga symptom). Vi vill också
undersöka vilka strategier som sexarbetare har utvecklat för att hantera pandemisituationen. Utöver det vill vi
undersöka om vissa livshändelser och livsomständigheter kan ha ökat den psykiska påfrestningen ytterligare. I
detta sammanhang är vi intresserade av upplevelser av självbestämmanderätt och självstigmatisering
(tendensen att den egna självbilden påverkas av fördomar om sexarbete).
Vem kan delta?
Är du över 18 år och har sålt sexuella tjänster under de senaste två åren är du välkommen att delta i studien.
Utöver försäljning av sexuella tjänster med direkt kroppskontakt inkluderas även försäljning av tjänster utan
kroppskontakt, såsom exempelvis digitalt sex eller produktion av pornografisk/a film/bilder.
Hur går studien till?
Studien är en online-enkät, den tar cirka 15 minuter att genomföra och deltagandet är anonymt. Det finns inga
svar som är fel- utan här handlar det om dina egna erfarenheter och personliga åsikter. Vänligen delta endast
en gång i undersökningen. Att fylla i enkäten mer än en gång kan leda till att resultaten blir felaktiga. Enkäten
kan avbrytas när som helst.
På vilket sätt bidrar mitt deltagande till forskning och vilka eventuella risker finns med att delta?
Genom att delta i studien bidrar du till att utveckla kunskap om sexarbetares behov av vård. Att delta i studien
innebär ingen risk eller kostnad för dig. Ersättning erbjuds ej.
Är min anonymitet garanterad?
I online-enkäten samlas ingen information som kan avslöja din identitet. Enkäten fyller de tekniska kraven från
den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Det material som samlas in kommer enbart att användas för
forskningsändamål. Materialet kommer att bearbetas och analyseras av forskargruppen för publikation i
vetenskaplig tidskrift. Materialet kommer att sparas i en lösenordskyddad fil och förvaras på en
lösenordskyddad dator. Studiens metod och genomförande har granskats och godkänts av den lokala
psykologiska etikprövningskommitten vid University Medical Center Hamburg-Eppendorf.
Vart kan jag vända mig med eventuella frågor?
Vid eventuella frågor eller problem kan du alltid höra av dig till följande adress:
derya.kaplan@student.medicalschool-hamburg.de
Länk till studien: ogy.de/sexarbeitcovid
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