
 
 

 
 
 

 
Bilaga 1. Om Sifo-undersökningen.  
 
Sifo-undersökningen genomfördes i september 2022 och besvarades av 1001 personer 
mellan 15 och 19 år. Respondenterna utgör ett representativt snitt av befolkningen i de 
åldrarna. 
 
 
Så formulerades frågorna 
 
1. Har du någon gång fått frågan om att ta emot ersättning eller en gåva såsom 

pengar, kläder, alkohol eller andra saker/tjänster, för att skicka sexiga/avklädda 
bilder/filmer?* 

 
 
 Tjejer Killar 
Ja, en gång 9 3 
Ja, flera gånger 15 2 
Nej, aldrig 72 92 
Vet ej 3 2 
Ej svar 1 1 
Total 100 % 100 % 

 
*= Frågan ställdes i 6 olika varianter; på Onlyfans, Instagram, TikTok, Snapchat, via 
kompisar eller på annat sätt. Vanligaste plattformen för kommersiell sexuell exploatering var 
Snapchat. 
 
 
2. Har du någon gång fått frågan om att ta emot ersättning eller en gåva såsom 

pengar, kläder, alkohol eller andra saker/tjänster, för att ha sex/utföra en sexuell 
handling?  

 
 
 Tjejer Killar 
Ja, en gång 4 2 
Ja, flera gånger 7 1 
Nej, aldrig 85 95 
Vet ej 3 2 
Ej svar 1 1 
Total 100 % 100 % 

 
 
 
3. Frågor om utsatthet för betalda övergrepp 

 
Siffran på antalet utsatta barn har räknas fram genom att slå ihop antalet ja-svar på 
frågorna nedan, som är de frågor som handlar om hur många barn som har utsatts online 
eller fysiskt. Sammanslagningen visar att totalt 6 procent av de svarande har någon form 
av erfarenhet av betalda övergrepp - kommersiell sexuell exploatering. Denna siffra har 
en felmarginal på +/- 1,5%. 



 
 

 
 
 Tjejer Killar 
Har du någon gång fått 
ersättning för att visa 
sexiga/avklädda bilder eller 
filmer?* (Ja) 

6 % 3 % 

Har du själv träffat någon 
och haft sex/utfört sexuella 
handlingar i utbyte mot 
något, såsom pengar, 
kläder, middagar, tobak, 
alkohol eller andra 
saker/tjänster? (Ja) 

3 % 1 % 

Andel svarande som svarat 
Ja på någon eller båda av 
ovan frågor (totalt antal 
utsatta) 

8 % 4 % 
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