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Kartlegging av Seksuelle Erfaringer – Tilpasset versjon 
Adapted SES-SFP (Sexual Experiences Survey–Short Form Perpetration) 

 

Instruksjoner: Følgende spørsmål handler om seksuelle erfaringer. Vi vet at dette er 

personlige spørsmål, så vi minner om at informasjonen du gir er taushetsbelagt. Vi håper at 

dette bidrar til at du føler deg trygg nok til å svare ærlig. Sett ring rundt svaret som viser 

antall ganger du har opplevd hendelsene beskrevet i spørsmålene. Om flere opplevelser 

inntraff under samme hendelse, setter du ring rundt flere av tallene. De siste 12 månedene 

viser til det siste året fra i dag. Fra 14 års alder, viser til perioden fra din 14 årsdag og frem til 

ett år fra i dag.  

 

Seksuelle Erfaringer: Følgende spørsmål omhandler antall ganger du har hatt seksuelle 

erfaringer med barn eller tenåringer under 16 år. Når du besvarer spørsmålene, skal du ikke 

telle med de hendelsene som fant sted før du ble 18 år, med mindre barnet var fem år yngre 

enn deg, eller mer.  
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De siste 12 

månedene 

Siden 14 

års alder 

1. Hvor mange ganger har du befølt, kysset eller presset deg 

opp mot intime kroppsdeler (f.eks. lepper, bryst, penis, 

eller vagina), eller fjernet klesplagg (men ikke forsøkt 

seksuell penetrering) på et barn eller tenåring under 16 år? 

0, 1, 2, 3+ 0, 1, 2, 3+ 

2. Hvor mange ganger har du utført oralsex på et barn eller en 

tenåring under 16 år, eller fått en under 16 år til å utføre 

oralsex på deg? 

0, 1, 2, 3+ 0, 1, 2, 3+ 

3. Hvor mange ganger har du ført penis, fingre eller andre 

gjenstander inn i vaginaen til et barn eller tenåring under 16 

år? 

0, 1, 2, 3+ 0, 1, 2, 3+ 

4. Hvor mange ganger har du ført penis, fingre eller andre 

gjenstander inn i rumpa til et barn eller en tenåring under 

16 år? 

0, 1, 2, 3+ 0, 1, 2, 3+ 

5. Selv om det ikke skjedde, hvor mange ganger har du 

FORSØKT å utføre oralsex på et barn eller en tenåring 

under 16 år, eller å få dem til å utføre oralsex på deg?  

0, 1, 2, 3+ 0, 1, 2, 3+ 

6. Selv om det ikke skjedde, hvor mange ganger har du 

FORSØKT å føre penis, fingre eller andre gjenstander inn i 

vaginaen til et barn eller tenåring under 16 år? 

 

0, 1, 2, 3+ 

 

0, 1, 2, 3+ 

7. Selv om det ikke skjedde, hvor mange ganger har du 

FORSØKT å føre penis, fingre eller andre gjenstander inn i 

rumpa til et barn eller en tenåring under 16 år?  

 

0, 1, 2, 3+ 

 

0, 1, 2, 3+ 

8. Hvor mange ganger har du vist, eller forsøkt å vise, ditt 

kjønnsorgan til et barn eller en tenåring under 16 år? 
0, 1, 2, 3+ 0, 1, 2, 3+ 

9. Hvor mange ganger har du kikket (“spionert”) på et barn 

eller en tenåring under 16 år, uten deres viten, for å oppnå 

seksuell tilfredstillelse (f.eks. mens de kler på seg, eller 

bruker toalettet). 

 

0, 1, 2, 3+ 

 

0, 1, 2, 3+ 

10. Hvor mange ganger har du oppmuntret eller tvunget et barn 

eller en tenåring under 16 år til å delta i seksuell aktivitet 

med andre?  

 

0, 1, 2, 3+ 

 

0, 1, 2, 3+ 

11. Hvor mange ganger har du laget/sett/eller delt bilder av 

barn eller tenåringer under 16 år, som kan brukes for å 

oppnå seksuell tilfredstillelse? 

0, 1, 2, 3+ 0, 1, 2, 3+ 

12. Hvor mange ganger har du brukt internett for å få kontakt 

med barn eller tenåringer under 16 år, med mål om å oppnå 

seksuell tilfredstillelse? (f.eks. snakke om seksuelle tema). 

0, 1, 2, 3+ 0, 1, 2, 3+ 
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13. Hvor mange ganger har du brukt internett for å innlede et 

forhold med et barn eller tenåring under 16 år, med mål om 

å oppnå seksuell omgang med personen? 

0, 1, 2, 3+ 0, 1, 2, 3+ 

14. Hvor mange ganger har du gjort en eller flere av 

handlingene beskrevet ovenfor med noen som var 16 år 

eller eldre, uten deres samtykke? 

0, 1, 2, 3+ 0, 1, 2, 3+ 

15. Om du har rapportert at du har opplevd noen av hendelsene beskrevet ovenfor, var du 18 

år eller eldre da de skjedde? (Kryss av for ett svaralternativ) 

 Ja              

 Nei                

 Jeg har ikke rapportert om noen slike hendelser.  

16. Om du har rapportert å oppleve noen av hendelsene beskrevet ovenfor, hva var kjønnet til 

barnet/tenåringen eller barna/tenåringene? (Kryss av for ett svaralternativ) 

 Kun jenter 

 Kun gutter  

 Både jenter og gutter 

 Jeg har ikke rapportert om noen slike hendelser. 

 

Basert på Christofferson & Willis’ tilpassede versjon  (2020) av engelsk orginal utviklet av Koss, M.P. and the 

SES Collaborative, (2006). Norsk oversettelse ved Dugstad, S., Winje, M., Sandvik, M., Overland, S. & 

Arumugan, A. (2020), etter avtale med alle forfattere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


