Fakta om vold og overgrep

1. Voldtekt og partnervold i Norge
NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) har gjennomført en
landsomfattende studie om vold og overgrep. Dette er den første store undersøkelsen i
Norge hvor forskerne har spurt nordmenn direkte om det har vært utsatt for voldtekt.

Hovedtrekk i studien:


Hele 9,4 prosent av (nesten 1 av 10) norske kvinner har blitt voldtatt. Halvparten av
dem som blir voldtatt er under 18 år, og de fleste kjente gjerningspersonen.



Andelen menn som har blitt voldtatt er på 1,1 prosent. Seksuelle overgrep mot både
kvinner og menn blir stort sett utført av menn.



Kun 11 prosent anmeldte saken. 29 prosent hadde aldri fortalt om voldtekten til
noen andre.



Få kvinner utsatt for voldtekt var til medisinsk undersøkelse eller behandling den
første tiden etterpå (11 %).



Nesten like mange kvinner og menn er blitt utsatt for mindre alvorlig fysisk vold og
partnervold. Men mange flere kvinner er utsatt for den alvorlige, grove
partnervolden.

Last ned hele rapporten til NKVTS her:
https://www.nkvts.no/content/uploads/2015/11/vold_og_voldtekt_i_norge.pdf

2. Seksuelle krenkelser i barndommen
NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) har undersøkt
omfanget av vold og overgrep mot barn og unge i 2015.



I alt oppga 23 % at de hadde opplevd minst én form for seksuell krenkelse i løpet av
oppveksten. Jenter er betydelig mer utsatt enn gutter.

Les hele rapporten til NOVA her:
file://asp.infolink.local/K17/Users/ida.hansen/Downloads/Vold-og-overgrep-mot-barn-ogung-NOVA-Rapport-5-16-web%20(1).pdf

3. Rus og vold
Overlege og forsker Cecilie Hagemann har analysert blod- og urinprøver til kvinner som
oppsøkte voldtektsmottaket ved St. Olavs Hospital i Trondheim mellom 2003 og 2010.
Prøver som er tatt av berusede kvinner ved et voldtektsmottak, viser at de i snitt hadde en
promille på 1,9 da voldtekten skjedde. Det er nok til å sette en ung jente helt ute av spill.
– Du blir nærmest bevisstløs av en så høy promille, særlig unge jenter som ikke er vant til å
drikke alkohol regelmessig, sier overlege Cecilie Hagemann.
Les mer om Hagemanns studie her:
https://www.nrk.no/norge/mange-voldtatte-har-skyhoy-promille-1.11109133

