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Bakgrunn og formål 

•  SAMINOR 2: Spørreundersøkelse i utvalgte kommuner. Alle som var 
registrert i folkeregistret mellom 18-69 år per 2.desember 2011 fikk en 
skriftlig invitasjon om å delta. 

•  SAMINOR 1 
•  Deltagelse: 11600 (27 %) 
•  Å estimere forekomsten av emosjonell, fysisk og seksuell vold, og å 

undersøke om det var forskjell i forekomst basert på etnisitet. 
•  Samer som etnisk gruppe ble definert ut fra språklig tilhørighet og 

selvdefinering.  



Definisjon 

•  «The intentional use of physical force or power, threatened or actual, 
against oneself, another person, or against a group or community, that 
either result in or has a high likelihood of resulting in injury, death, 
psychological harm, maldevelopment or deprivation» 

Krug EG et al. Word report on violence and health. Geneva: 2002 side 5.  



Vold 

•  I 1996 ble vold generelt erklært som et stort folkehelseproblem av FN 

 
Krug EG et al. Word report on violence and health. Geneva: 2002 side 5.  



Kostnader 

Beregningene tilsier at vold i nære relasjoner koster det norske samfunnet 
mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig. 

 
 
Vista analyse (2012): Samfunnsøkonomiske kostnader av vold i nære relasjoner. Rapport 2012/41. 



Teoretisk forklaringsmodell 

Samfunn Nærmiljø Forhold Individ 

-Fattigdom 
-Isolasjon av 
kvinner og 
familien 
-Machokultur 

-Konflikt i hjemmet 
-Familiestruktur 
-Menn som overhode 
i familien, den som 
tar beslutninger  

-Tidligere 
eksponering vold 
-Utdannelse 
-Inntekt og arbeid 
-Sosialt nettverk 
utenfor familien 
-Akohol 
 

-Lover 
 og normer i 
samfunnet 

	



Ulike typer vold 



Ulike typer vold 



Spørsmål om vold 

•  Tre spørsmål om vold: 
•  Emosjonell vold: «Har du opplevd at noen systematisk og over lengre tid 

har forsøkt å kue, fornedre eller ydmyke deg? 
•  Fysisk vold: «Er du blitt utsatt for fysiske overgrep/mishandling?» 
•  Seksuell vold: «Er du blitt utsatt for seksuelle overgrep» 
•  En eller flere former for vold (emosjonell og/eller fysisk og/eller seksuell) 

i èn gruppe. 



Emosjonell vold i barndom 



Emosjonell vold som voksen 



Fysisk vold i barndom 



Fysisk vold som voksen 



Seksuell vold i barndom 



Seksuell vold som voksen 



Emosjonell, fysisk og/eller seksuell vold 



Takk for oppmerksomheten! 


