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Innledning 

Denne rapporten er en teknisk beskrivelse av Nasjonal Trygghetsundersøkelse 2020.  

I tabellen under er metoden for datainnsamlingen oppsummert. 

Tabell 1: Nøkkelinformasjon fra datainnsamlingen 

 Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020 

Populasjon Personer med fast bostedsadresse i Norge, mellom 16 og 84 år gamle 

Enhet Individ 

Geografisk dekning Nasjonal geografisk dekning. Fylke som geografisk enhet. 

Utvalgsramme Det sentrale folkeregister (DSF) 

Utvalgsstørrelse 68 000 personer 

Utvalgsmetode Stratifisert tilfeldig utvalg – stratifisering basert på alder, kjønn og 
bostedsfylke. I tillegg sub-utvalg rettet mot individer med utenlandsk 
bakgrunn 
 
 

Datainnsamlingsmetode Web-survey 

Datainnsamlingsperiode Mai – august 2021 

Antall svar 24 163 

Svarprosent (uvektet) 35, 5 prosent 

 

Ansvarlige forskere 

Tabell 2: De ansvarlige for Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020 

Navn Rolle Tilknytning 

Mette Løvgren Prosjektleder Velferdsforskningsinstituttet NOVA - OsloMet 

Andreas Kotsadam Prosjektmedarbeider Frischsenteret 

Asle Høgestøl Prosjektmedarbeider Ideas2evidence 

Øivind Skjervheim Prosjektmedarbeider Ideas2evidence 

Amund Eikrem Prosjektmedarbeider Ideas2evidence 
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Nasjonal Trygghetsundersøkelse 2021 – utforming og 

gjennomføring 

Nasjonal Trygghetsundersøkelse er et prosjekt som skal gi kunnskap om uro og utsatthet for lovbrudd i den 

norske befolkningen. Datakilden for prosjektet er en spørreundersøkelse rettet mot et tilfeldig utvalg av 

den norske befolkning. I alt 68 000 nordmenn ble invitert til å delta. Datainnsamlingen ble gjennomført 

vår/sommer 2021. 

Prosjektet gjennomføres av NOVA v/OsloMet, ideas2evidence og Frischsenteret i kompaniskap, på oppdrag 

fra Justis- og beredskapsdepartementet. Anonymiserte spørreundersøkelsesdata lagres og videreformidles 

av Norsk senter for forskningsdata (NSD). Komplette og identifiserbare data langtidslagres av OsloMet. 

Populasjon og utvalg 

68 000 personer, mellom 16 og 84 år, ble invitert til å delta i Nasjonal trygghetsundersøkelse. 

Aldersbegrensningene ble satt for å øke sammenlignbarhet med den svenske trygghetsundersøkelsen. 

Respondentene ble trukket med utgangspunkt i Det sentrale folkeregister. Alle respondenter hadde gyldig 

bostedsadresse i Norge. Personer med midlertidig oppholdstillatelse ble ikke inkludert i utvalget.  

For å sikre tilstrekkelig antall svar fra innvandrerbefolkningen, ble uttrekk av respondenter delt i to ulike 

utvalg, hvor av det ene (utvalg 2) var direkte rettet mot individer med utenlandsk bakgrunn.  

Utvalg 1 ble stratifisert med utgangspunkt i forventet svarprosent etter kjønn, alder og bosted. Det ble altså 

trukket ut flere personer i grupper med forventet lav svarprosent enn hva befolkningsantallet skulle tilsi. 

Med unntak av begrensningene nevnt i foregående avsnitt (gyldig bostedsadresse, ikke midlertidig 

oppholdstillatelse), ble utvalget tilfeldig trukket innenfor respektive strata. Utvalgsstørrelsen var 63 000 

personer.   

Utvalg 2 ble ikke stratifisert. I dette utvalget ble det tilfeldig trukket ut 5000 personer med minst én 

forelder født utenfor Norge, ikke medregnet land i Europa, Oseania eller Nord-Amerika. Også dette 

utvalget var begrenset til individer med gyldig bostedsadresse, og inkluderte ikke personer med midlertidig 

oppholdstillatelse.  

Gjennomføring 

Kontaktinformasjon 

Respondentene ble kontaktet på inntil tre ulike måter: a) gjennom brev sendt i posten til registrert 

bostedsadresse, b) gjennom e-post, c) på SMS sendt til mobiltelefonnummer. Postadresse ble hentet ut fra 

Det sentrale folkeregister. E-postadresse og mobiltelefonnummer ble etter søknad overført 

prosjektgruppen fra Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR), som driftes av Digitaliseringsdirektoratet. De 

aller fleste personer i utvalget hadde mobiltelefonnummer og/eller registrert e-postadresse. Av 68 000 

personer i utvalget, var det 4 720 personer som ikke hadde (gyldig) mobiltelefonnummer, og 5 065 

personer som ikke hadde e-postadresse. De fleste i utvalget som ikke hadde mobiltelefonnummer i KRR, 

manglet også e-postadresse: I alt 4 647 personer hadde hverken mobiltelefonnummer eller e-postadresse, 

og kunne altså kun kontaktes via brev sendt i posten.  

Personer med utenlandsk bakgrunn (annet statsborgerskap enn norsk, og/eller mor født i et annet land enn 

Norge) hadde i noe mindre grad mobiltelefonnummer/e-postadresse i KRR. Den klart viktigste 
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forklaringsfaktoren på tilgjengeligheten av mobiltelefonnummer/e-postadresse i KRR er imidlertid alder. 

Dette vises tydelig i figuren under, hvor andelen i utvalget med mobiltelefonnummer eller e-postadresse, 

fordeles på alderen til personene i utvalget. Figuren viser at mens 95 prosent eller flere av dem mellom 16 

og 50 år hadde mobiltelefonnummer eller e-postadresse i KRR, gjaldt dette kun halvparten av de eldste i 

utvalget. 

 Figur 1: Andel personer med mobiltelefonnummer eller e-postadresse i KRR – fordelt på alder.  

 

Kontaktinformasjonen som ble hentet inn for gjennomføringen av datainnsamlingen holdt alt i alt svært 

høy kvalitet. Av 68 000 utsendte brev kom 1 554 brev i retur. Av 49 984 utsendte e-poster, var 1 557 

adresser ikke gyldige. Av 46 424 utsendte SMS’er, var 327 telefonnummer ikke-fungerende. 

Ettersom kontaktdataene var gode, og vi for de fleste i utvalget hadde flere kontaktmetoder tilgjengelig, 

ble det teoretisk sett oppnådd kontakt med 100 prosent av utvalget. I realiteten er nok dette tallet lavere. 

Det er mange ulike årsaker til at kontakt rent praktisk ikke oppnås, eksempelvis ved at e-poster har havnet i 

respondentenes «spam-filter», eller at enkelte respondenter ikke sjekker postkassen jevnlig. For faktorer 

som er sporbare for vår del, er graden av kontaktoppnåelse som nevnt imidlertid svært høy.   

Datainnsamling 

Datainnsamlingsperioden pågikk fra 27. mai 2021 til 10. august 2021. 

Alle 68 000 personer i utvalget ble først kontaktet gjennom et brev sendt i posten til deres registrerte 

bostedsadresse. Invitasjonsbrevet ble postlagt 25.05.2021.  

Påminnelser ble sendt til personer som ikke hadde påbegynt eller fullført undersøkelsen. Første påminnelse 

ble sendt via e-post til dem i utvalget som var registrert med e-postadresse, mens personer uten e-

postadresse ble tilsendt påminnelse per brev. For å kunne justere for eventuelle tekniske feil, ble et tilfeldig 
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trukket utvalg på 5 000 personer sendt påminnelse per e-post den 07.06.21. Ingen feil ble avdekket, og den 

08.06.21 ble det sendt ut påminnelse per e-post til resterende 44 984 personer.  

Første påminnelse per brev ble postlagt 09.06.21. I alt ble det sendt postal påminnelse til 5 925 personer.  

Andre påminnelse ble sendt ut per SMS. Denne påminnelsen ble sendt ut 11.06.21. I alt ble det sendt ut 46 

424 påminnelser via SMS. 

Tredje, og siste påminnelse, ble sendt ut per SMS og e-post, den 21.06.21. Påminnelsen ble sendt til 36 350 

personer via SMS, og 6 544 respondenter via e-post.  

Figuren under viser fullførte spørreskjema underveis i datainnsamlingsperioden. Det er også inkludert 

informasjon om hvilket kontaktpunkt de ulike svarene kom i tilknytning til.  

Figur 2: Svar etter kontaktpunkt 

 

Vi har også informasjon om hvor mange svar som kan knyttes til ulike kontaktmåter i ulike faser av 

datainnsamlingen. Disse tallene er listet i neste tabell.  

Tabell 3: Svar etter kontaktpunkt og kontaktmåte 

  Format Sendt til Antall svar Svarprosent Kumulativ svarprosent 

Invitasjon Brevpost 68 000 11 991 18 % 18 % 

Første påminnelse  
E-post 51 558 3 177 6 % 

23 % 
Brevpost 5 925 325 5 % 

Andre påminnelse SMS 46 424 4 407 9 % 29 % 

Tredje påminnelse  
E-post 6 544 307 5 % 

36 % 
SMS 36 350 3 956 11 % 

 

Vi ser at den første invitasjonen på brevpost produserte nesten 12 000 svar, noe som tilsvarer en 
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svarprosent på 18 prosent. Første påminnelse produserte til sammen 3 502 svar, fordelt på e-post og 

brevpost. Andre påminnelse, sendt via SMS, produserte 4 407 svar, mens siste påminnelse produserte 

4 263 svar. Samlet svarprosent i undersøkelsen ble 35,5 prosent. Vi diskuterer svarprosenten nærmere 

senere i dokumentasjonsrapporten. 

I forbindelse med tredje og siste påminnelse ble det gjennomført et eksperiment, for å lære mer om 

effektiviteten til ulike kontaktmetoder. Blant de nesten 43 000 personene som skulle motta siste purring, 

trakk vi ut litt over 5 000 personer som ble tilsendt påminnelse på e-post, og litt over 5 000 personer som 

ble tilsendt påminnelse på SMS. Eksperimentgruppen bestod av personer med både gyldig e-postadresse 

og fungerende telefonnummer. Resten av utvalget ble sendt påminnelse på SMS, hvis de hadde 

telefonnummer, og på e-post hvis de ikke hadde telefonnummer   

Tabell 4: Eksperiment kontaktmåte 

  Antall Svar Svarprosent 

Eksperimentgruppe - E-post 5 298 256 5 % 

Eksperimentgruppe - SMS 5 152 610 12 % 

Ikke eksperiment - SMS og e-post 32 450 3 397 10 % 

Eksperimentet viser at i denne fasen av datainnsamling, er påminnelse på SMS langt mer virkningsfullt enn 

påminnelse på E-post. Eksperimentgruppen som mottok SMS, hadde en samlet svarprosent på 12 prosent, 

mot kun 5 prosent i eksperimentgruppen som mottok E-post.  

Teknisk gjennomføring 

Undersøkelsen ble gjennomført som en web-basert survey, uavhengig av kontaktmetode. Det var med 

andre ord ikke mulig å svare på papirskjema. Det ble heller ikke gjennomført datainnsamling via telefonisk 

oppringning. Veien inn til undersøkelsen, var avhengig av de ulike kontaktmetodene: I all postal 

kommunikasjon, ble respondentene henvist til en nettside (www.trygghetsundersøkelsen.no). Fra denne 

nettsiden kunne respondenten logge inn til undersøkelsen, gjennom en unik brukerkode, som ble oppgitt i 

brevet.  

I e-poster og SMS, fikk respondentene en direkte lenkeadresse til undersøkelsen. Det var med andre ord 

ikke nødvendig å oppgi brukerkode for å kunne gi besvarelse. Noen respondenter kan være skeptiske til å 

trykke på lenker sendt i e-post eller på SMS. I all kommunikasjon med respondentene ble det derfor også 

oppgitt nettsideadresse til undersøkelsen, som et alternativ til lenkebasert innlogging uten kode. I tillegg til 

å fungere som en portal for innlogging, inkluderte trygghetsundersøkelsen.no også utfyllende informasjon 

om bakgrunnen for undersøkelsen, hvem som var ansvarlige for gjennomføringen, samt vår 

personvernpolitikk. Det var også mulig å laste ned undersøkelsens samtykkeskriv.   

Undersøkelsen var tilrettelagt for svargiving på smarttelefon, eller via PC. Neste figur viser andelen 

respondenter som svarte via smarttelefon, brutt ned på deres kjønn og alder. Kvinner svarte på tvers av alle 

aldersgrupper oftere på telefon enn hva menn gjorde. Vi ser ellers tydelige aldersforskjeller: Mens 63 

prosent av respondentene mellom 35 og 44 år svarte på telefon, gjaldt dette kun 24 prosent av de eldste 

respondentene.  

 

  

http://www.trygghetsundersøkelsen.no/
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Figur 3: Andel som svarte på mobiltelefon, fordelt på alder og kjønn 

 

Respondentenes tidsbruk i undersøkelsen ble registrert. Tall for tidsbruken er basert på tiden det tar fra 

respondenten åpner undersøkelsen, til den avsluttes, men avgrenset til respondenter som brukte 60 

minutter eller mindre. Årsaken til denne avgrensningen er at systemet ikke registrerer tidsbruk knyttet til 

aktiv svargiving, og uten en begrensning ville man f.eks. inkludert tidsbruken til respondenter som avslutter 

undersøkelsen ufullført og fortsetter en annen dag.  

Tabell 5: Tidsbruk svargiving 

Gjennomsnittlig tidsbruk 15,5 minutt 

Gjennomsnittlig tidsbruk hos respondenter som var utsatt for minst ett lovbrudd i 2020 16,8 minutt 

Gjennomsnittlig tidsbruk hos respondenter som ikke var utsatt for lovbrudd i 2020 14,8 minutt 

Som vi kan se brukte den gjennomsnittlige respondent 15,5 minutt på å gjennomføre Nasjonal 

trygghetsundersøkelse. Tidsbruken var noe høyere for respondenter som var utsatt for minst ett lovbrudd, 

og noe lavere hos respondenter som ikke var utsatt for lovbrudd i 2020. Hovedårsaken til dette er at for 

mange av lovbruddene, utløser utsatthet oppfølgingsspørsmål som forlenger varigheten på undersøkelsen.  

Frafall 

Det finnes to ulike former for frafall, eksternt frafall og internt frafall.  

Internt frafall innebærer at en person som deltar i undersøkelsen ikke svarer på alle spørsmålene de blir 

stilt, eller svarer på en slik måte at svarene de gir ikke kan brukes (eksempelvis ved at respondenten krysser 

av for to svaralternativ på spørsmål hvor kun ett svar er ønskelig). Normalt sett vil web-baserte 

spørreundersøkelser ha mindre problem med internt frafall enn postbaserte innsamlingsmetoder. Dette 

skyldes at man i web-baserte løsninger kan bygge inn ulike kontroller for å unngå feilavkrysning. Man kan 

også lede respondentene direkte til spørsmålene de skal svare på, i motsetning til postbaserte skjema, hvor 

alle spørsmål må inkluderes, også dem som ikke er relevante for den enkelte respondent.  

I kodeboken for Nasjonal trygghetsundersøkelse, er «ikke svar» kodet med 97-verdi. På tvers av 

spørsmålene i undersøkelsen estimerer vi det gjennomsnittlige interne frafallet til å være ca. 1,8 prosent. 
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Merk at vi ikke regner eksplisitt svargiving, av typen «vet ikke» eller «ønsker ikke å svare» som internt 

frafall, selv om det ofte vil behandles som frafall i analyser av datamaterialet.  

I dette tallet er personer som startet undersøkelsen, men kun valgte å svare på et begrenset antall 

spørsmål, ikke inkludert. Denne respondentgruppen er ikke tatt med i datasettet for Nasjonalt 

trygghetsundersøkelse, og blir behandlet som eksternt frafalt i etterfølgende tallmateriale. Til sammen 

utgjorde denne gruppen 6867 respondenter. Majoriteten av disse respondentene avga få eller ingen svar, 

men blir rent teknisk markert som respondenter gjennom å trykke på undersøkelseslenken. Disse 

respondentene er ikke inkludert i beregningen av svarprosent for undersøkelsen. 

Det eksterne frafallet er frafallet som oppstår i det en person velger å ikke delta i undersøkelsen. Noen 

personer gjør et aktivt valg om å ikke delta: I invitasjonen sendt på e-post var det mulig å trykke på en «opt-

out» lenke, hvis man ikke ville svare eller få ytterligere påminnelser. I alt 595 personer benyttet seg av 

denne muligheten. Nasjonal trygghetsundersøkelse er samtykkebasert, og respondentene ble bedt om å gi 

sitt samtykke til deltakelse innledningsvis i web-undersøkelsen. I alt 1 036 personer valgte å ikke gi sitt 

samtykke til deltakelse. Noen personer tok også direkte kontakt for å melde fra om at de ikke ville delta i 

undersøkelsen – i alt gjaldt dette 55 personer. 

Samlet sett betyr dette at vi på en eller annen måte har vært i kontakt med 8 553 personer som av ulike 

grunner ikke har endt opp som respondenter i undersøkelsen. Til sammen utgjør dette 12,6 prosent av 

utvalget. Den vanligste kilden til eksternt bortfall er imidlertid at respondenter aldri hører fra seg, hverken 

ved å starte undersøkelsen, eller å ta kontakt på andre måter.  

Det totale eksterne frafallet i Nasjonal trygghetsundersøkelse 2021, også inkludert dem som tok et aktivt 

valg om å ikke delta, var 65,5 prosent. I det følgende gjennomgår vi svarprosenten i undersøkelsen, både 

generelt og fordelt på ulike grupper. Vi viser datamaterialets representativitet, og hvordan vi justerer for 

manglende representativitet gjennom vekter.  

Svarprosent 

Samlet svarprosent for Nasjonal trygghetsundersøkelse 2021 var 35,5 prosent. Dette er litt lavere enn 

tilsvarende (uvektede) svarprosent i den svenske trygghetsundersøkelsen, som i 2021 var 37,3 prosent 

(Nationella trygghetsundersökningen 2021. Teknisk rapport 2021:12, s. 7).  

Svarprosenten varierer med bakgrunnskjennetegn hos respondentene. Kvinner har samlet sett høyere 

svarvillighet enn menn, men i de eldste aldersgruppene (65 år og høyere) er det en høyere andel menn enn 

kvinner som svarer. Det er også visse geografiske forskjeller. Respondenter med bostedsadresse i Oslo, har 

for eksempel syv prosentpoeng høyere svarprosent enn respondenter bosatt i Innlandet. Som beskrevet 

tidligere ble det trukket ut utvalg direkte rettet mot innvandrerbefolkning (utvalg 2). Denne gruppen hadde 

betydelig lavere svarprosent enn utvalg 1: 24,8 prosent mot 36,3 prosent.  

Svarprosenten blir negativt påvirket av stratifiseringsprinsippene, beskrevet tidligere. Bakgrunnen for å 

stratifisere var å øke antallet svar i grupper med mindre sannsynlighet for å delta i 

befolkningsundersøkelser. Dette fører naturlig nok til at den samlede svarprosenten blir lavere, enn om 

man ikke hadde stratifisert, fordi stratifiseringen fører til at flere personer med forventet lav svarvillighet 

ble trukket ut for deltakelse.   
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Figur 4: Svarprosent, fordelt på ulike bakgrunnskjennetegn (venstre), og brutt ned på alder og kjønn 

(høyre) 

 

 

 

Figur 5: Svarprosent alder og kjønn - grafisk illustrert 

 

På tross av variasjonen i svarprosent, var representativiteten til de ulike gruppene (fordelt på kjønn, alder 

og geografi) i undersøkelsen god. Dette er en konsekvens av stratifiseringen, hvor flere personer i grupper 

med kjent lav svarvillighet, ble trukket ut som deltakere i undersøkelsen. Neste figur viser 
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representativiteten til ulike grupper i vårt utvalg, sammenlignet med størrelsen på gruppene i befolkningen 

sett under ett.  

Figur 6: Representativitet – utvalg sett i forhold til befolkningen generelt 

 

I figuren tilsier 0 prosent perfekt representasjon. Tall under 0 innebærer at gruppen er underrepresentert i 

utvalget, mens over 0 innebærer overrepresentasjon. Ingen grupper i utvalget er mer underrepresentert 

enn 0,9 prosent, sammenlignet med befolkningsstørrelsen til den spesifikke gruppen. Unge menn fra Viken 

er de mest underrepresenterte, men middelaldrende menn fra Vestfold og Telemark, og unge menn fra 

Innlandet er de mest overrepresenterte.  

Alder, kjønn og geografi er informasjon som finnes i Folkeregisteret, og det er således forholdsvis enkelt å 

stratifisere på grunnlag av denne informasjonen. Dette til sammenligning med utdanningsnivå, som ikke er 

tilgjengelig i Folkeregisteret, og som vi derfor ikke kan stratifisere med utgangspunkt i. Figur 7 (neste side) 

viser representativitet brutt ned på respondentenes selvrapporterte utdanningsnivå, satt opp mot det 

generelle utdanningsnivået i befolkningen. Som vi ser er respondenter med fullført utdanning fra 

universitet og høyskole klart overrepresentert, mens respondenter uten utdanning/utdanning på 

grunnskolenivå er klart underrepresentert.  

En løsning på systematisk under- og overrepresentasjon er å vekte svargivingen. Alle analyser i Nasjonal 

trygghetsundersøkelse tar i bruk vekter.  
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Figur 7: Representativitet utdanningsnivå - utvalg sett i forhold til befolkningen generelt 

 

 

Vekting 

For å kompensere for observert bias fra eksternt frafall, er det blitt kalkulert to vekter. Vektene er lik 

forholdet mellom et gitt strata i populasjonen og den totale populasjonen, dividert på forholdet mellom 

strata i nettoutvalget og det totale nettoutvalget. Denne prosedyren gir en verdi på rundt 1, men over 0. 

Respondenter som er underrepresentert får en vekt over 1, og respondenter som er overrepresentert får 

en vekt under 1. Vektene for de forskjellige strata er gitt som vedlegg til denne rapporten. Informasjonen 

om geografisk lokasjon, kjønn og alder, som vektene er basert på, er registerdata. Disse egenskapene var 

inkludert i bruttoutvalget mottatt fra folkeregisteret. Informasjon om utdanningsnivå er gitt av 

respondenten når de svarer på spørreundersøkelsen. 

To forskjellige vekter er kalkulert: 

- Vekt 1 er basert på demografiske variabler (alder, kjønn og geografi). 

- Vekt 2 kombinerer de demografiske variablene med utdanningsnivå. 

Respondenter som mangler data på utdanningsvariabelen er bare vektet på demografi 

(utdanningskomponenten er satt til 1 i disse tilfellene). 

Begge vekter vil gi en vektet N som er lik tallet på enheter i datasettet. 

Vi vil sterkt anbefale å benytte vekt 2 i statistiske analyser, ettersom denne vekten er mer nøyaktig 

kompensert for varierende kilder av bias i nettoutvalget.  

Undersøkelsens innhold og utforming 

Utarbeidelse 

Undersøkelsen ble utarbeidet i samarbeid mellom NOVA, Frischsenteret og ideas2evidence. Utviklingsfasen 

startet med en strukturert gjennomgang av tilsvarende trygghetsundersøkelser i Sverige, Danmark og USA. 

I tillegg ble SSBs levekårsundersøkelse 2018, NORSIS’ undersøkelse om digital sikkerhet, og Nasjonalt 
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kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) sin studie om vold og voldtekt gjennomgått og 

strukturert. Disse kildene dannet et utgangspunkt for utviklingen av Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020.  

I ulike faser av skjemautviklingen ble en arbeidsgruppe i Justisdepartementet involvert. Det samme ble 

referansegruppen for prosjektet, som bestod av Jane Dullum (kriminolog og forsker II ved NOVA, OsloMet), 

Torbjørn Skardhamar (professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo) og Stian Lid (kriminolog og forsker ved 

NIBR, OsloMet).  

Teknisk utforming 

Undersøkelsen ble gjennomført som web-survey. Sammenlignet med postbaserte innsamlingsmetoder, gir 

dette gode muligheter til å lede respondentene riktig i skjemaet, basert på valg de måtte ta underveis i 

svargivingen. For flere av lovbruddstypene i undersøkelsen, ble det stilt en rekke oppfølgingsspørsmål til 

dem som var utsatt for lovbrudd. Mengden av oppfølgingsspørsmål varierte med lovbruddstype. Personer 

utsatt for vold, seksuell vold eller digital seksuell vold, ble stilt flere oppfølgingsspørsmål enn personer 

utsatt for tyveri, ran og innbrudd eller lovbrudd over internett – spesielt knyttet til gjerningsperson, tid og 

sted for lovbruddet, utfyllende informasjon om anmeldelser osv. 

For de fleste spørsmål i undersøkelsen var det et eksplisitt fokus på hendelser i 2020. Unntaket er seksuell 

vold, hvor respondentene først ble spurt om de noen gang var utsatt for ulike former for seksuell vold. 

Respondenter som svarte bekreftende på dette, fikk så oppfølgingsspørsmål om hvorvidt dette hadde 

skjedd i 2020 eller ikke. Respondentene som svarte bekreftende på dette spørsmålet, ble stilt 

oppfølgingsspørsmål. For å begrense belastningen for respondenter som var blitt utsatt for flere typer 

seksuell vold i 2020 (eksempelvis både analsex og oralsex mot sin vilje), ble disse respondentene sendt til et 

sett av oppfølgingsspørsmål hvor de svarte kollektivt for alle de ulike typene av seksuell vold de var blitt 

utsatt for.  

Vi ønsket ikke å spørre om hatkriminalitet for hvert enkelt lovbrudd respondentene ble utsatt for i 2020. 

Spørsmål om hatkriminalitet ble derfor stilt avslutningsvis i undersøkelsen, knyttet til hvorvidt 

respondentene var utsatt for minst ett lovbrudd på «nivå 2» (ref. tabell 6) i 2020. Hvis en respondent i 2020 

var blitt utsatt for f.eks. i) ran med vold/trusler, og ii) beføling mot sin vilje, fikk de et spørsmål hvor det 

først ble slått fast at de i 2020 var blitt utsatt for i) tyveri og ii) seksuell vold, og deretter ble bedt om å angi 

hvorvidt disse handlingene etter deres mening var motivert av hatkriminalitet.  

Teknisk utforming og personvern 

For å sikre personvernet til respondentene, var det ikke mulig å gå bakover i undersøkelsen under 

utfyllingen. Tankegangen bak denne tekniske begrensningen, var å unngå at uvedkommende ved å få 

tilgang på skjemalenke og/eller innloggingskode, kunne se hva respondenten hadde svart gjennom 

undersøkelsen. I survey-software var ikke respondentenes svargiving knyttet til navn eller 

kontaktinformasjon. I stedet for var hver respondent representert med en generisk kode. Dette for å sikre 

at enkeltrespondenter ikke kunne bli gjenkjent ved eventuelle datainnbrudd i software-løsningen.  

Datasett 

Anonymiserte spørreundersøkelsesdata lagres og videreformidles av Norsk samfunnsvitenskaplig 

Datatjeneste (NSD), mens komplette og identifiserbare data langtidslagres av OsloMet. Respondentene fikk 

selv valget om hvorvidt de ønsket å være identifiserbare (via fødselsnummer) i de lagrede dataene, og om 

de aksepterte fremtidig påkobling av registerdata fra SSB (eller andre kilder). 74 prosent av respondentene 
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samtykket til å være identifiserbare, og til påkobling av registerdata. Andelen varierte noe mellom ulike 

grupper av respondenter (ref. figur 7), men generelt må samtykkevilligheten anses som høy.  

Figur 8: Andel som samtykket til påkobling av registerdata og identifiserende datalagring 

 

De lagrede dataene har blitt behandlet av prosjektteamet. Det har blitt kodet og lagt inn identifikatorer for 

«ikke-svar» og «ikke-spurt», i tillegg har variabeletiketter blitt kortet ned og standardisert i datasettene. 

Presis spørsmålsstilling, og underliggende «routing» i skjemaet, er tilgjengelig i prosjektets kodebok. 

Kodeboken vil i løpet av 2022 være tilgjengelig hos NSD (Norsk senter for forskningsdata), og prosjektets 

nettside https://trygghetsundersokelsen.no/ 

Flere steder i undersøkelsen blir respondentene bedt om å oppgi antallet ganger de har vært utsatt for 

ulike lovbrudd i 2020. Disse dataene har ikke blitt endret av prosjektgruppen, og forskere som får tilgang på 

dataene bes om å selv gjøre utliggeranalyser og imputeringer for manglende verdier.  

  

72%

75%

79%

76%

73%

71%

74%

73%

75%

77%

69%

75%

77%

71%

72%

74%

74%

75%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kvinner

Menn

16-19

20-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75-85

Innvandret (selv, far eller mor)

Ikke innvandret

Elev/Student

Grunnskole

Videregående skole

Fagbrev/Svennebrev

Høyere utdanning < 4 år

Høyere utdanning > 4 år

https://trygghetsundersokelsen.no/


 

 14 

Innhold 

En skjematisk oversikt over undersøkelsens innhold er listet opp i tabellen under. 

Tabell 6: Undersøkelsens innhold 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Bakgrunnsspørsmål 
Kjennetegn ved 
personen 

  

Tillit   

Uro for lovbrudd     

Utsatthet for 
lovbrudd 

Tyveri, ran og 
innbrudd 

Sykkeltyveri 

Biltyveri 

Boliginnbrudd 

Bilinnbrudd 

Tyveri gjennom bruk av kontonummer/ bankkort/ bankopplysninger/ 
personopplysninger 

Svindel ved kjøp/salg 

Lommetyveri 

Ran med vold/trusler 

Vold 

Lugget/kløpet 

Ristet/Dyttet 

Slått med flat hånd 

Kvelertak 

Slått med knyttneve/hard gjenstand 

Banket opp 

Angrepet fysisk på andre måter 

Seksuell vold 

Beføling 

Samleie 

Oralsex 

Analsex 

Objekter/fingre, vagina/anus 

Annet 

Flere typer seksuelle overgrep/krenkelser 

Digital seksuell vold 

Filmet/tatt bilde av under seksuelle handlinger 

Truet med deling av seksualiserte bilder/videoer 

Blitt delt seksualiserte bilder/videoer 

Blitt presset/tvunget til å dele seksualiserte bilder/videoer 

Lovbrudd over 
internett 

Misbrukt kortopplysinger 

Bedratt ved kjøp av varer/tjenester 

Kontaktbedrageri 

Uønsket bilde-/videodeling 

Trakasserende oppførsel 

Misbruk av personopplysninger/identitetsbevis 

Trusler   

Hatkriminalitet   

Andre typer 
lovbrudd 

  

Undersøkelses-
evaluering 

  
  

  

  



 

 15 

Vedlegg 1: Stratifiseringmatrise Utvalg 1 

Fylke Kjønn Alderskategori Antall 

Oslo Menn [16-29] 1224 

Oslo Menn [30-59] 1947 

Oslo Menn [60-84] 467 

Oslo Kvinner [16-29] 1000 

Oslo Kvinner [30-59] 1583 

Oslo Kvinner [60-84] 610 

Rogaland Menn [16-29] 602 

Rogaland Menn [30-59] 1288 

Rogaland Menn [60-84] 524 

Rogaland Kvinner [16-29] 628 

Rogaland Kvinner [30-59] 1093 

Rogaland Kvinner [60-84] 738 

Møre og Romsdal Menn [16-29] 377 

Møre og Romsdal Menn [30-59] 637 

Møre og Romsdal Menn [60-84] 372 

Møre og Romsdal Kvinner [16-29] 570 

Møre og Romsdal Kvinner [30-59] 697 

Møre og Romsdal Kvinner [60-84] 752 

Nordland Menn [16-29] 425 

Nordland Menn [30-59] 873 

Nordland Menn [60-84] 409 

Nordland Kvinner [16-29] 249 

Nordland Kvinner [30-59] 500 

Nordland Kvinner [60-84] 542 

Viken Menn [16-29] 2309 

Viken Menn [30-59] 3852 

Viken Menn [60-84] 1258 

Viken Kvinner [16-29] 1176 

Viken Kvinner [30-59] 2941 

Viken Kvinner [60-84] 1744 

Innlandet Menn [16-29] 1593 

Innlandet Menn [30-59] 1402 

Innlandet Menn [60-84] 546 

Innlandet Kvinner [16-29] 303 

Innlandet Kvinner [30-59] 985 

Innlandet Kvinner [60-84] 962 

Vestfold og Telemark Menn [16-29] 690 

Vestfold og Telemark Menn [30-59] 2070 

Vestfold og Telemark Menn [60-84] 694 

Vestfold og Telemark Kvinner [16-29] 594 

Vestfold og Telemark Kvinner [30-59] 1033 

Vestfold og Telemark Kvinner [60-84] 688 

Agder Menn [16-29] 1149 

Agder Menn [30-59] 897 

Agder Menn [60-84] 283 

Agder Kvinner [16-29] 326 

Agder Kvinner [30-59] 802 

Agder Kvinner [60-84] 499 

Vestland Menn [16-29] 785 

Vestland Menn [30-59] 1816 

Vestland Menn [60-84] 532 
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Vestland Kvinner [16-29] 856 

Vestland Kvinner [30-59] 1356 

Vestland Kvinner [60-84] 883 

Trøndelag Menn [16-29] 1502 

Trøndelag Menn [30-59] 1501 

Trøndelag Menn [60-84] 706 

Trøndelag Kvinner [16-29] 407 

Trøndelag Kvinner [30-59] 1128 

Trøndelag Kvinner [60-84] 755 

Troms og Finnmark Menn [16-29] 940 

Troms og Finnmark Menn [30-59] 1082 

Troms og Finnmark Menn [60-84] 357 

Troms og Finnmark Kvinner [16-29] 296 

Troms og Finnmark Kvinner [30-59] 642 

Troms og Finnmark Kvinner [60-84] 553 

 

 

 

  



 

 17 

Vedlegg 2: Vektematrise 

Fylke Kjønn Alderskategori Utdanningsnivå Vekt2 

Agder Menn [16-29] Ingen utdanning/Grunnskole 0,910141808 

Agder Menn [16-29] Fagskole/Videregående skole 0,383904027 

Agder Menn [16-29] Høyere utdanning 0,449406195 

Agder Menn [30-59] Ingen utdanning/Grunnskole 4,416359988 

Agder Menn [30-59] Fagskole/Videregående skole 1,333161452 

Agder Menn [30-59] Høyere utdanning 0,70747084 

Agder Menn [60-84] Ingen utdanning/Grunnskole 2,903220096 

Agder Menn [60-84] Fagskole/Videregående skole 2,886861751 

Agder Menn [60-84] Høyere utdanning 0,963909823 

Agder Kvinner [16-29] Ingen utdanning/Grunnskole 1,579644437 

Agder Kvinner [16-29] Fagskole/Videregående skole 0,827553525 

Agder Kvinner [16-29] Høyere utdanning 1,037803682 

Agder Kvinner [30-59] Ingen utdanning/Grunnskole 4,344960977 

Agder Kvinner [30-59] Fagskole/Videregående skole 0,942217883 

Agder Kvinner [30-59] Høyere utdanning 0,679908828 

Agder Kvinner [60-84] Ingen utdanning/Grunnskole 6,845230203 

Agder Kvinner [60-84] Fagskole/Videregående skole 1,831311518 

Agder Kvinner [60-84] Høyere utdanning 0,777863353 

Innlandet Menn [16-29] Ingen utdanning/Grunnskole 0,952922022 

Innlandet Menn [16-29] Fagskole/Videregående skole 0,268186714 

Innlandet Menn [16-29] Høyere utdanning 0,258340399 

Innlandet Menn [30-59] Ingen utdanning/Grunnskole 4,006285064 

Innlandet Menn [30-59] Fagskole/Videregående skole 0,942200415 

Innlandet Menn [30-59] Høyere utdanning 0,487690363 

Innlandet Menn [60-84] Ingen utdanning/Grunnskole 3,069096991 

Innlandet Menn [60-84] Fagskole/Videregående skole 2,419452416 

Innlandet Menn [60-84] Høyere utdanning 0,641302384 

Innlandet Kvinner [16-29] Ingen utdanning/Grunnskole 1,480003963 

Innlandet Kvinner [16-29] Fagskole/Videregående skole 0,751008524 

Innlandet Kvinner [16-29] Høyere utdanning 1,619125117 

Innlandet Kvinner [30-59] Ingen utdanning/Grunnskole 4,312011835 

Innlandet Kvinner [30-59] Fagskole/Videregående skole 1,020704355 

Innlandet Kvinner [30-59] Høyere utdanning 0,71509644 

Innlandet Kvinner [60-84] Ingen utdanning/Grunnskole 2,409011619 

Innlandet Kvinner [60-84] Fagskole/Videregående skole 1,415119706 

Innlandet Kvinner [60-84] Høyere utdanning 0,541870686 

Møre og Romsdal Menn [16-29] Ingen utdanning/Grunnskole 2,265168817 

Møre og Romsdal Menn [16-29] Fagskole/Videregående skole 0,911831071 

Møre og Romsdal Menn [16-29] Høyere utdanning 0,856903774 

Møre og Romsdal Menn [30-59] Ingen utdanning/Grunnskole 8,642983233 

Møre og Romsdal Menn [30-59] Fagskole/Videregående skole 1,477242164 

Møre og Romsdal Menn [30-59] Høyere utdanning 0,824897682 

Møre og Romsdal Menn [60-84] Ingen utdanning/Grunnskole 3,67223783 

Møre og Romsdal Menn [60-84] Fagskole/Videregående skole 1,958683639 

Møre og Romsdal Menn [60-84] Høyere utdanning 0,565697326 

Møre og Romsdal Kvinner [16-29] Ingen utdanning/Grunnskole 0,782806115 

Møre og Romsdal Kvinner [16-29] Fagskole/Videregående skole 0,322496627 

Møre og Romsdal Kvinner [16-29] Høyere utdanning 0,508467786 

Møre og Romsdal Kvinner [30-59] Ingen utdanning/Grunnskole 2,660781246 

Møre og Romsdal Kvinner [30-59] Fagskole/Videregående skole 1,053567477 

Møre og Romsdal Kvinner [30-59] Høyere utdanning 0,73748021 
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Møre og Romsdal Kvinner [60-84] Ingen utdanning/Grunnskole 2,166743534 

Møre og Romsdal Kvinner [60-84] Fagskole/Videregående skole 1,154479188 

Møre og Romsdal Kvinner [60-84] Høyere utdanning 0,405680148 

Nordland Menn [16-29] Ingen utdanning/Grunnskole 2,488330465 

Nordland Menn [16-29] Fagskole/Videregående skole 0,624729009 

Nordland Menn [16-29] Høyere utdanning 0,674761127 

Nordland Menn [30-59] Ingen utdanning/Grunnskole 2,814260825 

Nordland Menn [30-59] Fagskole/Videregående skole 0,840819318 

Nordland Menn [30-59] Høyere utdanning 0,586404283 

Nordland Menn [60-84] Ingen utdanning/Grunnskole 3,321123155 

Nordland Menn [60-84] Fagskole/Videregående skole 1,698935431 

Nordland Menn [60-84] Høyere utdanning 0,558329188 

Nordland Kvinner [16-29] Ingen utdanning/Grunnskole 2,37088351 

Nordland Kvinner [16-29] Fagskole/Videregående skole 0,71365632 

Nordland Kvinner [16-29] Høyere utdanning 1,095236833 

Nordland Kvinner [30-59] Ingen utdanning/Grunnskole 5,174385569 

Nordland Kvinner [30-59] Fagskole/Videregående skole 1,099519489 

Nordland Kvinner [30-59] Høyere utdanning 0,84251502 

Nordland Kvinner [60-84] Ingen utdanning/Grunnskole 2,228429286 

Nordland Kvinner [60-84] Fagskole/Videregående skole 1,492921103 

Nordland Kvinner [60-84] Høyere utdanning 0,523584052 

Oslo Menn [16-29] Ingen utdanning/Grunnskole 1,818898463 

Oslo Menn [16-29] Fagskole/Videregående skole 0,670185375 

Oslo Menn [16-29] Høyere utdanning 0,719646133 

Oslo Menn [30-59] Ingen utdanning/Grunnskole 5,213680625 

Oslo Menn [30-59] Fagskole/Videregående skole 1,262578129 

Oslo Menn [30-59] Høyere utdanning 0,915152669 

Oslo Menn [60-84] Ingen utdanning/Grunnskole 4,451225027 

Oslo Menn [60-84] Fagskole/Videregående skole 1,85409232 

Oslo Menn [60-84] Høyere utdanning 1,031586112 

Oslo Kvinner [16-29] Ingen utdanning/Grunnskole 1,543020199 

Oslo Kvinner [16-29] Fagskole/Videregående skole 0,583059788 

Oslo Kvinner [16-29] Høyere utdanning 0,779927139 

Oslo Kvinner [30-59] Ingen utdanning/Grunnskole 8,721370898 

Oslo Kvinner [30-59] Fagskole/Videregående skole 1,288272324 

Oslo Kvinner [30-59] Høyere utdanning 0,814705713 

Oslo Kvinner [60-84] Ingen utdanning/Grunnskole 3,802114664 

Oslo Kvinner [60-84] Fagskole/Videregående skole 1,950890608 

Oslo Kvinner [60-84] Høyere utdanning 0,82601749 

Rogaland Menn [16-29] Ingen utdanning/Grunnskole 2,062330956 

Rogaland Menn [16-29] Fagskole/Videregående skole 0,735002733 

Rogaland Menn [16-29] Høyere utdanning 1,008791354 

Rogaland Menn [30-59] Ingen utdanning/Grunnskole 5,274430009 

Rogaland Menn [30-59] Fagskole/Videregående skole 1,378578658 

Rogaland Menn [30-59] Høyere utdanning 0,721294583 

Rogaland Menn [60-84] Ingen utdanning/Grunnskole 3,649694205 

Rogaland Menn [60-84] Fagskole/Videregående skole 1,438504172 

Rogaland Menn [60-84] Høyere utdanning 0,767141973 

Rogaland Kvinner [16-29] Ingen utdanning/Grunnskole 1,278815375 

Rogaland Kvinner [16-29] Fagskole/Videregående skole 0,672860776 

Rogaland Kvinner [16-29] Høyere utdanning 0,725961362 

Rogaland Kvinner [30-59] Ingen utdanning/Grunnskole 7,485487402 

Rogaland Kvinner [30-59] Fagskole/Videregående skole 1,151589728 

Rogaland Kvinner [30-59] Høyere utdanning 0,895029035 

Rogaland Kvinner [60-84] Ingen utdanning/Grunnskole 2,662885819 
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Rogaland Kvinner [60-84] Fagskole/Videregående skole 1,612417853 

Rogaland Kvinner [60-84] Høyere utdanning 0,561628321 

Troms og Finnmark Menn [16-29] Ingen utdanning/Grunnskole 1,071669683 

Troms og Finnmark Menn [16-29] Fagskole/Videregående skole 0,358848793 

Troms og Finnmark Menn [16-29] Høyere utdanning 0,408787007 

Troms og Finnmark Menn [30-59] Ingen utdanning/Grunnskole 2,980786607 

Troms og Finnmark Menn [30-59] Fagskole/Videregående skole 0,773991539 

Troms og Finnmark Menn [30-59] Høyere utdanning 0,455272658 

Troms og Finnmark Menn [60-84] Ingen utdanning/Grunnskole 3,557834726 

Troms og Finnmark Menn [60-84] Fagskole/Videregående skole 1,458457193 

Troms og Finnmark Menn [60-84] Høyere utdanning 0,640425327 

Troms og Finnmark Kvinner [16-29] Ingen utdanning/Grunnskole 1,821515757 

Troms og Finnmark Kvinner [16-29] Fagskole/Videregående skole 0,545444049 

Troms og Finnmark Kvinner [16-29] Høyere utdanning 0,841963315 

Troms og Finnmark Kvinner [30-59] Ingen utdanning/Grunnskole 2,528386441 

Troms og Finnmark Kvinner [30-59] Fagskole/Videregående skole 0,817034642 

Troms og Finnmark Kvinner [30-59] Høyere utdanning 0,856377539 

Troms og Finnmark Kvinner [60-84] Ingen utdanning/Grunnskole 2,112387335 

Troms og Finnmark Kvinner [60-84] Fagskole/Videregående skole 1,353314457 

Troms og Finnmark Kvinner [60-84] Høyere utdanning 0,458343879 

Trøndelag Menn [16-29] Ingen utdanning/Grunnskole 1,116724903 

Trøndelag Menn [16-29] Fagskole/Videregående skole 0,413147672 

Trøndelag Menn [16-29] Høyere utdanning 0,388733542 

Trøndelag Menn [30-59] Ingen utdanning/Grunnskole 3,596168015 

Trøndelag Menn [30-59] Fagskole/Videregående skole 1,082492717 

Trøndelag Menn [30-59] Høyere utdanning 0,625994005 

Trøndelag Menn [60-84] Ingen utdanning/Grunnskole 2,40257049 

Trøndelag Menn [60-84] Fagskole/Videregående skole 1,511848074 

Trøndelag Menn [60-84] Høyere utdanning 0,527822751 

Trøndelag Kvinner [16-29] Ingen utdanning/Grunnskole 2,037842583 

Trøndelag Kvinner [16-29] Fagskole/Videregående skole 0,925074427 

Trøndelag Kvinner [16-29] Høyere utdanning 1,050706809 

Trøndelag Kvinner [30-59] Ingen utdanning/Grunnskole 5,55790568 

Trøndelag Kvinner [30-59] Fagskole/Videregående skole 1,066753324 

Trøndelag Kvinner [30-59] Høyere utdanning 0,724474273 

Trøndelag Kvinner [60-84] Ingen utdanning/Grunnskole 3,125768153 

Trøndelag Kvinner [60-84] Fagskole/Videregående skole 1,646659756 

Trøndelag Kvinner [60-84] Høyere utdanning 0,611974533 

Vestfold og Telemark Menn [16-29] Ingen utdanning/Grunnskole 1,971542813 

Vestfold og Telemark Menn [16-29] Fagskole/Videregående skole 0,584873716 

Vestfold og Telemark Menn [16-29] Høyere utdanning 0,697170398 

Vestfold og Telemark Menn [30-59] Ingen utdanning/Grunnskole 3,226002425 

Vestfold og Telemark Menn [30-59] Fagskole/Videregående skole 0,727854706 

Vestfold og Telemark Menn [30-59] Høyere utdanning 0,382349599 

Vestfold og Telemark Menn [60-84] Ingen utdanning/Grunnskole 3,016855932 

Vestfold og Telemark Menn [60-84] Fagskole/Videregående skole 1,332865781 

Vestfold og Telemark Menn [60-84] Høyere utdanning 0,556939581 

Vestfold og Telemark Kvinner [16-29] Ingen utdanning/Grunnskole 1,185776411 

Vestfold og Telemark Kvinner [16-29] Fagskole/Videregående skole 0,463416609 

Vestfold og Telemark Kvinner [16-29] Høyere utdanning 0,706346023 

Vestfold og Telemark Kvinner [30-59] Ingen utdanning/Grunnskole 4,279637923 

Vestfold og Telemark Kvinner [30-59] Fagskole/Videregående skole 1,069942077 

Vestfold og Telemark Kvinner [30-59] Høyere utdanning 0,840772356 

Vestfold og Telemark Kvinner [60-84] Ingen utdanning/Grunnskole 3,812336875 

Vestfold og Telemark Kvinner [60-84] Fagskole/Videregående skole 2,206099044 
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Vestfold og Telemark Kvinner [60-84] Høyere utdanning 0,770772921 

Vestland Menn [16-29] Ingen utdanning/Grunnskole 3,682659847 

Vestland Menn [16-29] Fagskole/Videregående skole 0,901516818 

Vestland Menn [16-29] Høyere utdanning 1,245986883 

Vestland Menn [30-59] Ingen utdanning/Grunnskole 5,269230036 

Vestland Menn [30-59] Fagskole/Videregående skole 1,349389656 

Vestland Menn [30-59] Høyere utdanning 0,753343126 

Vestland Menn [60-84] Ingen utdanning/Grunnskole 6,174608266 

Vestland Menn [60-84] Fagskole/Videregående skole 2,215116494 

Vestland Menn [60-84] Høyere utdanning 1,26712459 

Vestland Kvinner [16-29] Ingen utdanning/Grunnskole 1,388493515 

Vestland Kvinner [16-29] Fagskole/Videregående skole 0,642789486 

Vestland Kvinner [16-29] Høyere utdanning 0,706249959 

Vestland Kvinner [30-59] Ingen utdanning/Grunnskole 4,901184826 

Vestland Kvinner [30-59] Fagskole/Videregående skole 1,139076068 

Vestland Kvinner [30-59] Høyere utdanning 0,929218154 

Vestland Kvinner [60-84] Ingen utdanning/Grunnskole 3,805400375 

Vestland Kvinner [60-84] Fagskole/Videregående skole 2,231112716 

Vestland Kvinner [60-84] Høyere utdanning 0,687657415 

Viken Menn [16-29] Ingen utdanning/Grunnskole 1,395178505 

Viken Menn [16-29] Fagskole/Videregående skole 0,523590261 

Viken Menn [16-29] Høyere utdanning 0,611928476 

Viken Menn [30-59] Ingen utdanning/Grunnskole 4,371030997 

Viken Menn [30-59] Fagskole/Videregående skole 1,088883249 

Viken Menn [30-59] Høyere utdanning 0,66084884 

Viken Menn [60-84] Ingen utdanning/Grunnskole 4,807620308 

Viken Menn [60-84] Fagskole/Videregående skole 2,25502626 

Viken Menn [60-84] Høyere utdanning 0,713851399 

Viken Kvinner [16-29] Ingen utdanning/Grunnskole 1,901173269 

Viken Kvinner [16-29] Fagskole/Videregående skole 0,625405123 

Viken Kvinner [16-29] Høyere utdanning 0,883662847 

Viken Kvinner [30-59] Ingen utdanning/Grunnskole 3,811665774 

Viken Kvinner [30-59] Fagskole/Videregående skole 1,045602456 

Viken Kvinner [30-59] Høyere utdanning 0,808520858 

Viken Kvinner [60-84] Ingen utdanning/Grunnskole 3,736756841 

Viken Kvinner [60-84] Fagskole/Videregående skole 1,556705011 

Viken Kvinner [60-84] Høyere utdanning 0,722640853 
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Vedlegg 3: Skriftlig kommunikasjon med respondentene 

Rekkefølge: 

1) Invitasjonsbrev 

2) Påminnelsesbrev 

2) E-post 

3) SMS 
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Første e-post 

 

Emnefelt: Invitasjon til Nasjonal trygghetsundersøkelse 

Hei,  

Du er én av 68 000 nordmenn som har blitt tilfeldig valgt ut til å delta i Nasjonal trygghetsundersøkelse, 

som blir gjennomført for Justis- og beredskapsdepartementet. Du skal ha mottatt et informasjonsbrev i 

posten om undersøkelsen. Hvis du ikke har fått dette brevet, kan du lese det her. 

Klikk her for å starte undersøkelsen! 

Nasjonal trygghetsundersøkelse skal gi kunnskap om uro og utsatthet for lovbrudd i den norske 

befolkningen. Dine svar er viktige, enten du er urolig for lovbrudd eller ikke, og om du er blitt utsatt for 

lovbrudd eller ikke. Dersom du ønsker å lese mer om Nasjonal trygghetsundersøkelse, kan du gå til vår 

nettside trygghetsundersøkelsen.no. Du kan også gi dine svar ved å logge deg inn via denne nettsiden. Da 

bruker du innloggingskoden ^userid^ 

Tre gavekort på kr 8000,- trekkes ut blant deltakerne som fullfører undersøkelsen. 

 

Vennlig hilsen 

Prosjektgruppen for Nasjonal trygghetsundersøkelse 

Velferdsforskningsinstituttet NOVA – ideas2evidence – Frischsenteret 

kontakt@trygghetsundersokelsen.no 

 

Hvis du ikke ønsker å delta i Nasjonal trygghetsundersøkelsen, kan du trykke her for å melde deg av 

undersøkelsen. 

  

mailto:kontakt@trygghetsundersokelsen.no
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Andre e-post 

Respondenter som ikke hadde påbegynt undersøkelsen 

Emnefelt: Nasjonal trygghetsundersøkelse - siste påminnelse 

Hei,  

Du er én av 68 000 nordmenn som har blitt tilfeldig valgt ut til å delta i «Nasjonal trygghetsundersøkelse», 

som blir gjennomført for Justis- og beredskapsdepartementet. Vi sender nå en siste påminnelse, og håper 

du vil delta før undersøkelsen stenger. Du skal ha mottatt et informasjonsbrev i posten om undersøkelsen. 

Hvis du ikke har fått dette brevet, kan du lese det her. 

Klikk her for å starte undersøkelsen! 

Nasjonal trygghetsundersøkelse skal gi kunnskap om uro og utsatthet for lovbrudd i den norske 

befolkningen. Dine svar er viktige, enten du er urolig for lovbrudd eller ikke, og om du er blitt utsatt for 

lovbrudd eller ikke. Dersom du ønsker å lese mer om Nasjonal trygghetsundersøkelse, kan du gå til vår 

nettside trygghetsundersøkelsen.no. Du kan også gi dine svar ved å logge deg inn via denne nettsiden. Da 

bruker du innloggingskoden ^userid^ 

Tre gavekort på kr 8000,- trekkes ut blant deltakerne som fullfører undersøkelsen. 

 

Vennlig hilsen 

Prosjektgruppen for Nasjonal trygghetsundersøkelse 

Velferdsforskningsinstituttet NOVA – ideas2evidence – Frischsenteret 

kontakt@trygghetsundersokelsen.no 

 

Hvis du ikke ønsker å delta i Nasjonal trygghetsundersøkelse, kan du trykke her for å melde deg av 

undersøkelsen. 

  

mailto:kontakt@trygghetsundersokelsen.no
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Respondenter som hadde påbegynt, men ikke fullført undersøkelsen 

 

Emnefelt: Nasjonal trygghetsundersøkelse - siste påminnelse 

Hei,  

Vi ser at du har begynt å svare på Nasjonal trygghetsundersøkelse. Vi sender nå en siste påminnelse, og 

håper du vil fullføre undersøkelsen før den stenger. Ved å trykke på lenken under, kommer du tilbake til der 

du sist var. Tre gavekort på kr 8000,- trekkes ut blant deltakerne som fullfører undersøkelsen. 

Klikk her for å gjenoppta undersøkelsen! 

Nasjonal trygghetsundersøkelse skal gi kunnskap om uro og utsatthet for lovbrudd i den norske 

befolkningen. Dine svar er viktige, enten du er urolig for lovbrudd eller ikke, og om du er blitt utsatt for 

lovbrudd eller ikke. Dersom du ønsker å lese mer om Nasjonal trygghetsundersøkelse, kan du gå til vår 

nettside trygghetsundersøkelsen.no. Du kan også gi dine svar ved å logge deg inn via denne nettsiden. Da 

bruker du innloggingskoden ^userid^ 

 

Vennlig hilsen 

Prosjektgruppen for Nasjonal trygghetsundersøkelse 

Velferdsforskningsinstituttet NOVA – ideas2evidence – Frischsenteret 

kontakt@trygghetsundersokelsen.no 

 

Hvis du ikke ønsker å delta i Nasjonal trygghetsundersøkelse, kan du trykke her for å melde deg av 

undersøkelsen. 

 

  

mailto:kontakt@trygghetsundersokelsen.no
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SMS 

Hei ^navn^! Du er trukket ut til å delta i Nasjonal trygghetsundersøkelse. En invitasjon er sendt til deg via 

brev. For å svare, trykk på følgende lenke: ^slink^. Du kan lese mer om undersøkelsen på 

trygghetsundersokelsen.no.  
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Vedlegg 4: Undersøkelsens spørreskjema 

samtykke1 

Velkommen til Nasjonal trygghetsundersøkelse!  Formålet med Nasjonal trygghetsundersøkelse er å få mer 

informasjon om uro og utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen. Resultatene fra undersøkelsen vil 

brukes til ny, bedre og mer informert politikk på kriminalitetsfeltet og forskning om uro og utsatthet for 

lovbrudd.  

 

Du er én av 68 000 nordmenn som har blitt tilfeldig trukket ut til å delta i Nasjonal trygghetsundersøkelse. Svaret 

ditt er viktig, enten du er urolig for lovbrudd eller ikke, og enten du har vært utsatt for lovbrudd eller ikke. Du vil 

ikke bli spurt om du har utført lovbrudd. Kunnskap om ulike gruppers uro og utsatthet for lovbrudd i samfunnet 

vårt er viktig både for politikkutvikling og forskning. Innen flere områder er det dessuten store mørketall. 

Gjennom denne undersøkelsen vil slike mørketall bli kartlagt. 

 

De fleste spørsmålene i undersøkelsen vil handle om uro og utsatthet i 2020, et år som skilte seg ut for mange. 

Andre spørsmål vil handle om deg, eller ting du kan ha opplevd i løpet av livet ditt. 

 

Det er frivillig å delta i Nasjonal trygghetsundersøkelse, og dine opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Du 

kan når som helst trekke deltakelsen din, dersom du bestemmer deg for å delta. Du velger selv om du vil svare på 

alle spørsmålene i undersøkelsen. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet har bestilt Nasjonal trygghetsundersøkelse, og undersøkelsen blir 

gjennomført av forskere ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA (OsloMet), Frischsenteret og ideas2evidence. 

 

 

Velg "Jeg samtykker til å delta i Nasjonal trygghetsundersøkelse" under for å starte. 

 

 Jeg samtykker til å delta i Nasjonal trygghetsundersøkelse 
 Jeg vil lese mer om Nasjonal trygghetsundersøkelse og personvern før jeg bestemmer meg 
 Jeg ønsker ikke å delta i Nasjonal trygghetsundersøkelse 

samtykke2 

Personvernforordningen (GDPR) og godkjenning av behandling av personopplysninger i Nasjonal 

trygghetsundersøkelse. Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å kartlegge 

den norske befolkningens utsatthet og uro for lovbrudd og kriminalitet. Her gir vi deg utfyllende informasjon om 

målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

 

Formål  

Formålet med undersøkelsen er å få mer informasjon om uro og utsatthet for lovbrudd i den norske 

befolkningen. Resultatene fra undersøkelsen vil kunne brukes til ny, bedre og mer informert politikk på 

kriminalitetsfeltet.  

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?  

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, Frischsenteret og ideas2evidence er ansvarlige for denne 

undersøkelsen. Prosjektet gjøres på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. 

 

De ansvarlige partene i prosjektet har gjennomført en personvernkonsekvensvurdering (DPIA) av prosjektet i 

samarbeid med Norsk senter for forskningsdata (NSD) og egne personvernombud, før gjennomføring.  

 

 Hvorfor får du spørsmål om å delta?  

Du er invitert til å delta i Nasjonal trygghetsundersøkelse fordi du er mellom 16 – 84 år, og bor i Norge. 68 000 

andre blir også invitert til å delta. Alle som blir invitert er tilfeldig trukket fra Folkeregisteret. På denne måten får 

mange mulighet til å fortelle om sine opplevelser, og vi får et mer solid bilde av den faktiske utsattheten og 

uroen for lovbrudd i Norge.  
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Hva innebærer det for deg å delta?  

Du deltar i dette prosjektet ved å fylle ut et elektronisk spørreskjema. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om 

deg og ditt liv, eventuell uro for lovbrudd, og om du har vært utsatt for lovbrudd.  

 

I tillegg til svarene du gir i undersøkelsen har vi etter søknad fått tilgang på noen opplysninger om deg fra 

Folkeregisteret og Kontakt- og reservasjonsregisteret:  

 

Navn, Adresse, Telefonnummer og e-postadresse, Fødselsår- og dato,  Kjønn, Fødselsnummer, Fødested, 

Statsborgerskap, Sivilstand, Oppholds- og registreringsstatus, Foreldres fødeland.  

Det er frivillig å delta  

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å 

oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser 

for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Hvis du ikke velger å delta, vil alle opplysninger vi 

har om deg slettes for godt ved prosjektslutt. 

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger 

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler 

opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

 

Data vil kun gjøres tilgjengelig for prosjektets arbeidsgruppe  

Navnet og kontaktopplysningene dine vil erstattes med en kode som lagres på egen navneliste adskilt fra øvrige 

data. Datamaterialet vil lagres kryptert på egen server med tilgangskontroll ideas2evidence har ansvar for å 

samle inn og bearbeide data. Velferdsforskningsinstituttet NOVA og Frischsenteret vil gjennomføre analyser på 

dataene som samles inn. Personopplysninger vil i datainnsamlingsfasen kunne behandles i land utenfor EU/EØS 

(USA). Overføring av data er garantert gjennom EUs standard personvernbestemmelser (Standard Contractual 

Clauses), ref. artikkel 46 (2) c, samt ytterligere tiltak for å beskytte ditt personvern. Resultater som presenteres 

fra undersøkelsen vil være anonyme, og ikke kunne knyttes tilbake til deg.   Hva skjer med opplysningene dine 

når vi avslutter forskningsprosjektet? Etter prosjektslutt 31.12.2021 vil ditt navn og kontaktinformasjon bli 

slettet. De innsamlede dataene vil bli anonymisert slik at ingen enkeltindivider kan bli gjenfunnet, og deretter 

overlevert til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste. 

 

Dersom du samtykker til at vi innhenter registerdata om deg fra SSB, vil svarene dine bli lagret kryptert og sikret 

frem til sletting senest 31.12.2032. 

 

 Dine rettigheter  

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

 

innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, å få rettet personopplysninger om deg, få slettet 

personopplysninger om deg, få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og å sende klage 

til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.    

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?  

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. Dette er hjemlet i personopplysningsloven (GDPR 

artikkel 6 nr. 1 bokstav a).  

 

Hvor kan jeg finne ut mer?  

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

 

Prosjektets fellesadresse: kontakt@trygghetsundersokelsen.no 

Prosjektleder for undersøkelsen, Mette Løvgren, ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA: mettelo@oslomet.no  

Personvernombud ved OsloMet: personvernombud@oslomet.no 

 

 Jeg samtykker til å delta i undersøkelsen 
 Jeg ønsker ikke å svare på undersøkelsen 

mailto:kontakt@trygghetsundersokelsen.no
mailto:mettelo@oslomet.no
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exit 

Takk for at du viste interesse for undersøkelsen. Din kontaktinformasjon vil bli slettet fra vår adressedatabase og 

du vil ikke motta flere henvendelser knyttet til denne undersøkelsen.  

 

S
T

O
P

 Complete –  
 
Du har nå forlatt undersøkelsen. 

 

infobakgrunn 

Du kan ikke gå bakover i skjemaet. Vi ber deg derfor tenke nøye gjennom svaret ditt før du går videre i 

skjemaet.  

 

Til å begynne med vil du få noen spørsmål om deg og ditt liv. 

 

 

Trykk "Neste" for å begynne. 

 

fodselsaar 

Hvilket år er du født? 

 1935 
 1936 
 1937 
 1938 
 1939 
 1940 
 1941 
 1942 
 1943 
 1944 
 1945 
 1946 
 1947 
 1948 
 1949 
 1950 
 1951 
 1952 
 1953 
 1954 
 1955 
 1956 
 1957 
 1958 
 1959 
 1960 
 1961 
 1962 
 1963 
 1964 
 1965 
 1966 
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 1967 
 1968 
 1969 
 1970 
 1971 
 1972 
 1973 
 1974 
 1975 
 1976 
 1977 
 1978 
 1979 
 1980 
 1981 
 1982 
 1983 
 1984 
 1985 
 1986 
 1987 
 1988 
 1989 
 1990 
 1991 
 1992 
 1993 
 1994 
 1995 
 1996 
 1997 
 1998 
 1999 
 2000 
 2001 
 2002 
 2003 
 2004 
 2005 
 2006 

utdanning 

Hva er din høyeste fullførte utdanning? 

Hvis du har utdanning fra utlandet, oversett denne til tilsvarende norsk utdanningsnivå. 

 Grunnskole (barneskole/ungdomsskole) 
 Videregående skole 
 Fagbrev eller svennebrev 
 Høyskole/universitet, inntil 4 år 
 Høyskole/universitet, mer enn 4 år 
 Annet____________ 
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hovedaktivitet 

Hva gjør du hovedsakelig nå for tiden? 

 Jobber heltid (35 timer eller mer per uke) 
 Jobber deltid (mellom 15 og 34,5 timer per uke) 
 Jobber i en mindre deltidsstilling (mellom 5 og 14,5 timer per uke) 
 Permittert 
 Sykemeldt 
 Arbeidsledig 
 Uføretrygdet eller på tiltak 
 Foreldrepermisjon/svangerskapspermisjon 
 Hjemmeværende 
 Under utdanning 
 Militærtjeneste 
 Pensjonert 
 Annet____________ 

kjonn 

Hvilket kjønn identifiserer du deg som? 

 Mann 
 Kvinne 
 Annet (du kan spesifisere hvis du ønsker):____________ 
 Ønsker ikke å svare 

gift 

Er du gift eller samboende? 

 Ja, gift/registrert partner 
 Ja, samboende 
 Nei, aleneboende 

sivilstatus 

Hva er din sivile status? 

 Ugift 
 Enke(mann)/gjenlevende partner 
 Separert 
 Skilt 

kjaerste 

Har du kjæreste? 

 Ja 
 Nei 

barn 

Har du barn? 

Du definerer selv hvem du anser som dine barn, og kan for eksempel inkludere din partners barn hvis du ønsker 

det. 

 Ja 
 Nei 
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antallbarn 

Hvor mange barn har du? 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 eller flere 

alderbarn1 

Er barnet under 19 år? 

 Ja 
 Nei 

alderbarn2 

Hvor mange av disse er under 19 år? 

 Ingen 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 eller flere 

bruttoinntekt2 

Omtrent hvor mye tjente du og din partner til sammen før skatt i 2020? 

 Under 100 000 kroner 
 100 000 - 299 999 kroner 
 300 000 - 499 999 kroner 
 500 000 - 749 999 kroner 
 750 000 - 999 999 kroner 
 1 000 000 - 1 499 999 kroner 
 1 500 000 - 1 999 999 kroner 
 2 000 000 kroner eller over 
 Vet ikke 

bruttoinntekt1 

Omtrent hvor mye tjente du før skatt i 2020? 

 Under 100 000 kroner 
 100 000 - 299 999 kroner 
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 300 000 - 499 999 kroner 
 500 000 - 749 999 kroner 
 750 000 - 999 999 kroner 
 1 000 000 - 1 499 999 kroner 
 1 500 000 - 1 999 999 kroner 
 2 000 000 kroner eller over 
 Vet ikke 

innvandret 

Har du eller dine foreldre (mor, far eller begge foreldre) innvandret til Norge? 

 Nei 
 Jeg har selv innvandret til Norge 
 Begge mine foreldre har innvandret til Norge, men jeg er født i Norge 
 Mor har innvandret til Norge, men jeg og min far har ikke innvandret 
 Far har innvandret til Norge, men jeg og min mor har ikke innvandret 

landbakgrunn 

Hvilket land ble du født i? ______________________________ 

Hvilket land ble din mor født i? ______________________________ 

Hvilket land ble din far født i? ______________________________ 

seksuellorientering 

Regner du deg selv for å være … 

 Heterofil 
 Homofil eller lesbisk 
 Bifil 
 Annet (du kan spesifisere hvis du ønsker):____________ 
 Vet ikke 
 Ønsker ikke å svare 

egenhelse 

Hvordan vurderer du alt i alt din egen helse? 

 Svært god 
 God 
 Verken god eller dårlig 
 Dårlig 
 Svært dårlig 

funkhem 

Har du nedsatt funksjonsevne? 

Med nedsatt funksjonsevne menes tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. For 

eksempel synshemming, bevegelseshemming, hørselshemming, utviklingshemming eller psykososiale 

funksjonsnedsettelser 

 Ja 
 Nei 

funkhembegr 

Du svarte at du har nedsatt funksjonsevne. Skaper dette begrensninger i å utføre vanlige hverdagsaktiviteter? 

 Ja, store begrensninger 
 Ja, noen begrensninger 
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 Nei 

funkhembegrlang 

Har begrensningene dine med å utføre vanlige hverdagsaktiviteter vart i seks måneder eller mer? 

 Ja 
 Nei 

religios 

Vil du beskrive deg selv som en religiøs person? 

 Ja, jeg er svært religiøs 
 Ja, jeg er ganske religiøs 
 Jeg er noe religiøs 
 Jeg er ikke religiøs i det hele tatt 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

urtillit2 

Hvor stor tillit har du til …  

Svar på en skala fra 0 til 10. 0 betyr at du ikke har noen tillit i det hele tatt, og 10 betyr at du har full tillit. 

 0 – Ingen tillit i det hele tatt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 – Full tillit 

Rettsvesenet            

Politiet            

Helsevesenet            

bgperson1 

Er du enig eller uenig i følgende påstander?  

 Helt 

enig Enig 

Verken 

eller Uenig 

Svært 

uenig 

Jeg er en god lytter uansett hvem jeg snakker med      

Det har hendt at jeg har utnyttet folk      

Noen ganger vil jeg heller ta igjen enn å tilgi og 

glemme      

Når det er noe jeg ikke vet, koster det meg ikke noe å 

innrømme det      

Det har vært stunder da jeg har hatt lyst til å smadre 

ting      

Jeg har aldri noe imot å bli spurt om å gjengjelde en 

tjeneste      

Jeg har nesten aldri hatt lyst til å skjelle noen ut      

Av og til blir jeg irritert på folk som ber meg om 

tjenester      

Av og til når folk mislykkes synes jeg de får som 

fortjent      

Jeg har aldri sagt noe med den hensikt å såre      

infobekymringer 

Vi kommer nå til å stille deg noen spørsmål om uro for lovbrudd.  

 

Trykk "Neste" for å gå videre. 

 

urkrim 

Har du i løpet av 2020 bekymret deg for … 
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 Veldig 

ofte 

Ganske 

ofte 

Ganske 

sjelden 

Veldig 

sjelden Aldri 

Ikke 

relevant 

Å bli utsatt for innbrudd       

Å bli utsatt for tyveri       

Å bli utsatt for svindel eller bedrageri på 

internett       

Å bli utsatt for identitetstyveri       

Å bli ranet med vold eller trusler om vold       

Å bli utsatt for trusler       

Å bli utsatt for fysisk vold       

Å bli utsatt for hatkriminalitet       

Å bli utsatt for seksuelle overgrep eller 

krenkelser       

At bilder, videoer eller opplysninger om 

deg skal bli spredt mot din vilje (via 

internett eller andre steder) 
      

At noen du kjenner skal bli utsatt for 

lovbrudd       

urtrygg1 

Hvis du går ut alene sent en kveld i området der du bor, hvor trygg føler du deg? 

 Veldig trygg 
 Ganske trygg 
 Ganske utrygg 
 Veldig utrygg 
 Ikke aktuelt/går ikke ut alene på kvelden 

urtrygg2 

Hender det at du planlegger for å unngå å bli utsatt for lovbrudd? 

For eksempel at du velger transportmiddel, møtested, tidspunkt eller annet for å unngå å bli utsatt for lovbrudd. 

 Ja, jeg planlegger alltid slik at jeg er tryggest mulig 
 Iblant/det avhenger av situasjonen 
 Nei, jeg tenker ikke på om jeg kan bli utsatt for lovbrudd 

urtillit1 

Vil du stort sett si at folk flest er til å stole på, eller at en ikke kan være for forsiktig når en har med andre å 

gjøre? 

 0 – Kan ikke være for forsiktig 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 – Folk flest er til å stole på 

urtrygg3 

Er du bekymret for å bli utsatt for lovbrudd? 
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 I stor grad 
 I noen grad 
 I liten grad 
 Ikke i det hele tatt 
 Vet ikke 

urtrygg4 

Er du bekymret for å bli utsatt for hatkriminalitet? 

Hatkriminalitet er lovbrudd med bakgrunn i religion eller livssyn, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, 

seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, funksjonsevne eller andre forhold ved grupper med et 

særskilt behov for vern. 

 I stor grad 
 I noen grad 
 I liten grad 
 Ikke i det hele tatt 
 Vet ikke 

urtrygg5 

Samlet sett, tror du at det totale antallet lovbrudd i Norge har gått ned, økt eller vært uforandret de siste tre 

årene? 

 Økt mye 
 Økt noe 
 Har verken minsket eller økt 
 Minsket noe 
 Minsket mye 
 Vet ikke/har ingen mening 

infotyveri 

Du vil nå få spørsmål om utsatthet for lovbrudd. Du vil først få spørsmål om tyveri, ran og innbrudd du kan ha 

vært utsatt i 2020. 

 

Trykk "Neste" for å gå videre 

 

uttsyk1 

Fikk du eller noen i din husholdning en sykkel stjålet i 2020?  

Hvis du ikke husker antallet ganger dette har skjedd i 2020, svar så nøyaktig som du kan. 

 Ja, (antall ganger)____________ 
 Nei 
 Ingen i husholdningen eide sykkel i 2020 

uttsyk2 

Har du anmeldt tyveriet til politiet? 

Hvis dette har skjedd flere ganger i 2020, ta utgangspunkt i hendelsen som skjedde sist 

 Ja 
 Nei, men politiet fikk vite om det på annen måte 
 Nei 

uttbil1 

Fikk du eller noen i din husholdning en bil stjålet i 2020? 
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Hvis du ikke husker antallet ganger dette har skjedd i 2020, svar så nøyaktig som du kan. 

 Ja, (antall ganger)____________ 
 Nei 
 Ingen i husholdningen eide bil i 2020 

uttbil2 

Har du anmeldt tyveriet til politiet? 

Hvis dette har skjedd flere ganger i 2020, ta utgangspunkt i hendelsen som skjedde sist 

 Ja 
 Nei, men politiet fikk vite om det på annen måte 
 Nei 

uttbol1 

Brøt noen seg inn i din bolig i 2020? 

Hvis du ikke husker antallet ganger dette har skjedd i 2020, svar så nøyaktig som du kan. 

 Ja, (antall ganger)____________ 
 Nei 

uttbol2 

Har du anmeldt innbruddet til politiet? 

Hvis dette har skjedd flere ganger i 2020, ta utgangspunkt i hendelsen som skjedde sist 

 Ja 
 Nei, men politiet fikk vite om det på annen måte 
 Nei 

uttbil3 

Brøt noen seg inn i din bil i 2020? 

Hvis du ikke husker antallet ganger dette har skjedd i 2020, svar så nøyaktig som du kan. 

 Ja, (antall ganger)____________ 
 Nei 
 Eide ikke bil i 2020 

uttbil4 

Har du anmeldt innbruddet til politiet? 

Hvis dette har skjedd flere ganger i 2020, ta utgangspunkt i hendelsen som skjedde sist 

 Ja 
 Nei, men politiet fikk vite om det på annen måte 
 Nei 

uttskim1 

Har noen på en ulovlig måte brukt ditt kontonummer, bankkort eller bankopplysninger, eller andre 

personopplysninger om deg for å få tak penger eller verdisaker i 2020? 

For eksempel «skimming» eller identitetstyveri. Hvis du ikke husker antallet ganger dette har skjedd i 2020, svar 

så nøyaktig som du kan. 

 Ja, (antall ganger)____________ 
 Nei 
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uttskim2 

Har du anmeldt hendelsen til politiet? 

Hvis dette har skjedd flere ganger i 2020, ta utgangspunkt i hendelsen som skjedde sist. 

 Ja 
 Nei, men politiet fikk vite om det på annen måte 
 Nei 

uttskim3 

Hvor stort var beløpet du ble bedratt for? 

 

 ______________________________ 

 

utthandel1 

Har noen på en ulovlig måte lurt deg som privatperson for penger når du har kjøpt eller solgt noe i 2020? 

For eksempel at du ikke har fått en vare som du har betalt for, eller at du ikke har fått betalt for en vare du har 

solgt. Hvis du ikke husker antallet ganger dette har skjedd i 2020, svar så nøyaktig som du kan. 

 Ja, (antall ganger)____________ 
 Nei 

utthandel2 

Har du anmeldt hendelsen til politiet? 

Hvis dette har skjedd flere ganger i 2020, ta utgangspunkt i hendelsen som skjedde sist. 

 Ja 
 Nei, men politiet fikk vite om det på annen måte 
 Nei 

utthandel3 

Hvor stort var beløpet du ble bedratt for? 

 

 ______________________________ 

 

uttlom1 

Har du blitt frastjålet penger eller andre verdisaker som du har hatt i lommen eller en veske, såkalt lommetyveri, 

i 2020? 

Ta ikke med hendelser der trusler eller vold var involvert. Hvis du ikke husker antallet ganger dette har skjedd i 

2020, svar så nøyaktig som du kan. 

 Ja, (antall ganger)____________ 
 Nei 

uttlom2 

Har du anmeldt hendelsen til politiet? 

Hvis dette har skjedd flere ganger i 2020, ta utgangspunkt i hendelsen som skjedde sist. 

 Ja 
 Nei, men politiet fikk vite om det på annen måte 
 Nei 
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uttlom3 

Hvor stort var beløpet du ble frastjålet? 

 

 ______________________________ 

 

uttran1 

Ble du ranet eller forsøkt ranet med trusler om vold eller med vold i 2020? 

Hvis du ikke husker antallet ganger dette har skjedd i 2020, svar så nøyaktig som du kan. 

 Ja, (antall ganger)____________ 
 Nei 

uttran2 

Har du anmeldt hendelsen til politiet? 

Hvis dette har skjedd flere ganger i 2020, ta utgangspunkt i hendelsen som skjedde sist. 

 Ja 
 Nei, men politiet fikk vite om det på annen måte 
 Nei 

uttran3 

Hvor stort var beløpet du ble frastjålet? 

 

  ______________________________ 

______________________ 

 

listeeks1_treatment 

Hvor mange av disse påstandene stemmer for deg i 2020? 

 

Jeg reiste på flere ferier | Jeg eller noen i min husholdning ble frastjålet en sykkel | Jeg var hjemme hele året | Jeg 

ble slått av min partner | Jeg var vitne til en bilulykke 

 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

listeeks1_kontroll 

 

Hvor mange av disse påstandene stemmer for deg i 2020? 

 

Jeg reiste på flere ferier | Jeg eller noen i min husholdning ble frastjålet en sykkel | Jeg var hjemme hele året | Jeg 

var vitne til en bilulykke 

 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
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infovold 

Du vil nå få spørsmål om utsatthet for vold, det vil si ulike voldshandlinger du kan ha blitt utsatt for i 2020. 

 

 

Trykk "Neste" for å gå videre. 

utvlugg 

Har noen lugget eller kløpet deg i 2020? 

Hvis du ikke husker antallet ganger dette har skjedd i 2020, svar så nøyaktig som du kan. 

 Ja, (antall ganger dette hendte deg i 2020)____________ 
 Nei 

utvlugg1 

Fikk du fysiske skader, enten små eller alvorlige, som følge av denne hendelsen/noen av disse hendelsene? 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvlugg2 

Hva slags skader fikk du? 

Flere valg mulig 

❑ Skrammer eller blåmerke 
❑ Blått øye 
❑ Sår eller kutt 
❑ Indre skader eller brudd 
❑ Ødelagte tenner 
❑ Andre fysiske skader 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvlugg3 

Førte hendelsen/noen av hendelsene til at du oppsøkte helsevesenet? For eksempel legevakt, fastlege, tannlege 

eller andre. 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvlugg4 

Førte hendelsen eller noen av hendelsene til at du oppsøkte «Støttesenter for kriminalitetsutsatte»? 

Støttesenter for kriminalitetsutsatte ble i løpet av 2017 etablert i alle politidistrikt, som et samarbeidstiltak 

mellom politidistriktene og utvalgte kommuner. Støttesentrene skal ivareta dine behov hvis du utsettes for 

kriminalitet 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvlugg5 

Hvem var denne/disse person(ene) som utsatte deg for denne handlingen? 
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Hvis du har opplevd flere hendelser med ulike personer, kryss av for alle personer som passer. 

❑ Fremmed 
❑ Bekjent 
❑ Venn 
❑ Kjæreste 
❑ Tidligere kjæreste/partner, men slutt mellom oss da det skjedde 
❑ Samboer, partner eller ektefelle 
❑ Barn (eget/egne) 
❑ Annet familiemedlem 
❑ Tillits/autoritetsperson (for eksempel trener, lærer) 
❑ Annen (ikke oppgi personens navn):____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvlugginfo1 

Du svarte at du har vært utsatt for denne voldshandlingen flere ganger i 2020. For de etterfølgende spørsmålene 

ber vi deg om å ta utgangspunkt i den hendelsen i løpet av 2020 som du husker best. 

utvlugg6 

Hvor skjedde dette? 

 Egen bolig 
 Voldsutøverens bolig 
 Annen privat bolig 
 På arbeidsplass/skole/utdanningsinstitusjon 
 På utested 
 Offentlig tilgjengelig sted, gate, vei, plass, torg, park, skog 
 Offentlig transportmiddel 
 Annet offentlig tilgjengelig sted 
 Utlandet 
 Annet sted:____________ 

utvlugg7 

Hvilken ukedag skjedde dette? 

 Mandag 
 Tirsdag 
 Onsdag 
 Torsdag 
 Fredag 
 Lørdag 
 Søndag 
 Vet ikke/Husker ikke 

utvlugg8 

Når på døgnet skjedde dette? 

 Dagtid 
 Kveld 
 Natt 
 Vet ikke/Husker ikke 

utvlugg9 

Var personen eller personene som gjorde dette påvirket av alkohol eller andre rusmidler? 

 Ja 
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 Nei 
 Vet ikke 

utvlugg11 

Ble hendelsen anmeldt? 

 Ja 
 Nei 

utvlugg12 

Hva var grunnen til at hendelsen ikke ble anmeldt? 

Kryss av for alle som gjelder din situasjon 

❑ Det var for bagatellmessig 
❑ Det var en privatsak, ikke en politisak 
❑ Det ville ikke hjelpe noe særlig 
❑ Frykt for å ikke bli trodd 
❑ Trodde ikke politiet ville være særlig imøtekommende 
❑ Politiet anbefalte å ikke anmelde 
❑ Jeg liker ikke/er redd for politiet 
❑ Det ville bare føre til mer vold/overgrep 
❑ Ville ikke at det skulle bli rettsak 
❑ Redd for at noen i familien skulle få vite om det 
❑ Familien min ville ikke at hendelsen skulle bli anmeldt 
❑ Jeg ville ikke at noen utenfor familien skulle få vite om det 
❑ Jeg ble ikke trodd 
❑ Jeg ville ikke skape problemer for personen/personene som gjorde det 
❑ Annet:____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvlugg13 

Hva er status for anmeldelsen? 

 Saken er under pågående etterforskning 
 Saken ble etterforsket og henlagt 
 Saken ble etterforsket, og skal komme for retten 
 Saken ble etterforsket og kom for retten 
 Annet:____________ 
 Vet ikke 

utvlugg14 

Hva ble utfallet av rettssaken? 

 Rettssaken pågår fortsatt 
 Tiltalt(e) ble dømt 
 Tiltalt(e) ble frifunnet 
 Det var flere tiltalte, og utfallet var forskjellig (minst én ble dømt og minst én ble frifunnet) 

utvrist 

Har noen ristet eller dyttet deg voldsomt i 2020? 

Hvis du ikke husker antallet ganger dette har skjedd i 2020, svar så nøyaktig som du kan. 

 Ja, (antall ganger dette hendte deg i 2020)____________ 
 Nei 
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utvrist1 

Fikk du fysiske skader, enten små eller alvorlige, som følge av denne hendelsen/noen av disse hendelsene? 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvrist2 

Hva slags skader fikk du? 

Flere valg mulig 

❑ Skrammer eller blåmerke 
❑ Blått øye 
❑ Sår eller kutt 
❑ Indre skader eller brudd 
❑ Ødelagte tenner 
❑ Andre fysiske skader 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvrist3 

Førte hendelsen/noen av hendelsene til at du oppsøkte helsevesenet? For eksempel legevakt, fastlege, tannlege 

eller andre. 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvrist4 

Førte hendelsen eller noen av hendelsene til at du oppsøkte «Støttesenter for kriminalitetsutsatte»? 

Støttesenter for kriminalitetsutsatte ble i løpet av 2017 etablert i alle politidistrikt, som et samarbeidstiltak 

mellom politidistriktene og utvalgte kommuner. Støttesentrene skal ivareta dine behov hvis du utsettes for 

kriminalitet 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvrist5 

Hvem var denne/disse person(ene) som utsatte deg for denne handlingen? 

Hvis du har opplevd flere hendelser med ulike personer, kryss av for alle personer som passer. 

❑ Fremmed 
❑ Bekjent 
❑ Venn 
❑ Kjæreste 
❑ Tidligere kjæreste/partner, men slutt mellom oss da det skjedde 
❑ Samboer, partner eller ektefelle 
❑ Barn (eget/egne) 
❑ Annet familiemedlem 
❑ Tillits/autoritetsperson (for eksempel trener, lærer) 
❑ Annen (ikke oppgi personens navn):____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 
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utvristinfo1 

Du svarte at du har vært utsatt for denne voldshandlingen flere ganger i 2020. For de etterfølgende spørsmålene 

ber vi deg om å ta utgangspunkt i den hendelsen i løpet av 2020 som du husker best. 

 

utvrist6 

Hvor skjedde dette? 

 Egen bolig 
 Voldsutøverens bolig 
 Annen privat bolig 
 På arbeidsplass/skole/utdanningsinstitusjon 
 På utested 
 Offentlig tilgjengelig sted, gate, vei, plass, torg, park, skog 
 Offentlig transportmiddel 
 Annet offentlig tilgjengelig sted 
 Utlandet 
 Annet sted:____________ 

utvrist7 

Hvilken ukedag skjedde dette? 

 Mandag 
 Tirsdag 
 Onsdag 
 Torsdag 
 Fredag 
 Lørdag 
 Søndag 
 Vet ikke/Husker ikke 

utvrist8 

Når på døgnet skjedde dette? 

 Dagtid 
 Kveld 
 Natt 
 Vet ikke/Husker ikke 

utvrist9 

Var personen eller personene som gjorde dette påvirket av alkohol eller andre rusmidler? 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke 

utvrist11 

Ble hendelsen anmeldt? 

 Ja 
 Nei 

utvrist12 

Hva var grunnen til at hendelsen ikke ble anmeldt? 
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Kryss av for alle som gjelder din situasjon 

❑ Det var for bagatellmessig 
❑ Det var en privatsak, ikke en politisak 
❑ Det ville ikke hjelpe noe særlig 
❑ Frykt for å ikke bli trodd 
❑ Trodde ikke politiet ville være særlig imøtekommende 
❑ Politiet anbefalte å ikke anmelde 
❑ Jeg liker ikke/er redd for politiet 
❑ Det ville bare føre til mer vold/overgrep 
❑ Ville ikke at det skulle bli rettsak 
❑ Redd for at noen i familien skulle få vite om det 
❑ Familien min ville ikke at hendelsen skulle bli anmeldt 
❑ Jeg ville ikke at noen utenfor familien skulle få vite om det 
❑ Jeg ble ikke trodd 
❑ Jeg ville ikke skape problemer for personen/personene som gjorde det 
❑ Annet:____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvrist13 

Hva er status for anmeldelsen? 

 Saken er under pågående etterforskning 
 Saken ble etterforsket og henlagt 
 Saken ble etterforsket, og skal komme for retten 
 Saken ble etterforsket og kom for retten 
 Annet:____________ 
 Vet ikke 

utvrist14 

Hva ble utfallet av rettssaken? 

 Rettssaken pågår fortsatt 
 Tiltalt(e) ble dømt 
 Tiltalt(e) ble frifunnet 
 Det var flere tiltalte, og utfallet var forskjellig (minst én ble dømt og minst én ble frifunnet) 

utvsflat 

Har noen slått deg med flat hånd i 2020? 

Hvis du ikke husker antallet ganger dette har skjedd i 2020, svar så nøyaktig som du kan. 

 Ja, (antall ganger dette hendte deg i 2020)____________ 
 Nei 

utvflat1 

Fikk du fysiske skader, enten små eller alvorlige, som følge av denne hendelsen/noen av disse hendelsene? 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvflat2 

Hva slags skader fikk du? 
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Flere valg mulig 

❑ Skrammer eller blåmerke 
❑ Blått øye 
❑ Sår eller kutt 
❑ Indre skader eller brudd 
❑ Ødelagte tenner 
❑ Andre fysiske skader 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvflat3 

Førte hendelsen/noen av hendelsene til at du oppsøkte helsevesenet? For eksempel legevakt, fastlege, tannlege 

eller andre. 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvflat4 

Førte hendelsen eller noen av hendelsene til at du oppsøkte «Støttesenter for kriminalitetsutsatte»? 

Støttesenter for kriminalitetsutsatte ble i løpet av 2017 etablert i alle politidistrikt, som et samarbeidstiltak 

mellom politidistriktene og utvalgte kommuner. Støttesentrene skal ivareta dine behov hvis du utsettes for 

kriminalitet 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvflat5 

Hvem var denne/disse person(ene) som utsatte deg for denne handlingen? 

Hvis du har opplevd flere hendelser med ulike personer, kryss av for alle personer som passer. 

❑ Fremmed 
❑ Bekjent 
❑ Venn 
❑ Kjæreste 
❑ Tidligere kjæreste/partner, men slutt mellom oss da det skjedde 
❑ Samboer, partner eller ektefelle 
❑ Barn (eget/egne) 
❑ Annet familiemedlem 
❑ Tillits/autoritetsperson (for eksempel trener, lærer) 
❑ Annen (ikke oppgi personens navn):____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvflatinfo1 

Du svarte at du har vært utsatt for denne voldshandlingen flere ganger i 2020. For de etterfølgende spørsmålene 

ber vi deg om å ta utgangspunkt i den hendelsen i løpet av 2020 som du husker best. 

 

utvflat6 

Hvor skjedde dette? 

 Egen bolig 
 Voldsutøverens bolig 
 Annen privat bolig 
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 På arbeidsplass/skole/utdanningsinstitusjon 
 På utested 
 Offentlig tilgjengelig sted, gate, vei, plass, torg, park, skog 
 Offentlig transportmiddel 
 Annet offentlig tilgjengelig sted 
 Utlandet 
 Annet sted:____________ 

utvflat7 

Hvilken ukedag skjedde dette? 

 Mandag 
 Tirsdag 
 Onsdag 
 Torsdag 
 Fredag 
 Lørdag 
 Søndag 
 Vet ikke/Husker ikke 

utvflat8 

Når på døgnet skjedde dette? 

 Dagtid 
 Kveld 
 Natt 
 Vet ikke/Husker ikke 

utvflat9 

Var personen eller personene som gjorde dette påvirket av alkohol eller andre rusmidler? 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke 

utvflat11 

Ble hendelsen anmeldt? 

 Ja 
 Nei 

utvflat12 

Hva var grunnen til at hendelsen ikke ble anmeldt? 

Kryss av for alle som gjelder din situasjon 

❑ Det var for bagatellmessig 
❑ Det var en privatsak, ikke en politisak 
❑ Det ville ikke hjelpe noe særlig 
❑ Frykt for å ikke bli trodd 
❑ Trodde ikke politiet ville være særlig imøtekommende 
❑ Politiet anbefalte å ikke anmelde 
❑ Jeg liker ikke/er redd for politiet 
❑ Det ville bare føre til mer vold/overgrep 
❑ Ville ikke at det skulle bli rettsak 
❑ Redd for at noen i familien skulle få vite om det 
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❑ Familien min ville ikke at hendelsen skulle bli anmeldt 
❑ Jeg ville ikke at noen utenfor familien skulle få vite om det 
❑ Jeg ble ikke trodd 
❑ Jeg ville ikke skape problemer for personen/personene som gjorde det 
❑ Annet:____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvflat13 

Hva er status for anmeldelsen? 

 Saken er under pågående etterforskning 
 Saken ble etterforsket og henlagt 
 Saken ble etterforsket, og skal komme for retten 
 Saken ble etterforsket og kom for retten 
 Annet:____________ 
 Vet ikke 

utvflat14 

Hva ble utfallet av rettssaken? 

 Rettssaken pågår fortsatt 
 Tiltalt(e) ble dømt 
 Tiltalt(e) ble frifunnet 
 Det var flere tiltalte, og utfallet var forskjellig (minst én ble dømt og minst én ble frifunnet) 

utvkvel 

Har noen tatt kvelertak på deg i 2020? 

Hvis du ikke husker antallet ganger dette har skjedd i 2020, svar så nøyaktig som du kan. 

 Ja, (antall ganger dette hendte deg i 2020)____________ 
 Nei 

utvkvel1 

Fikk du fysiske skader, enten små eller alvorlige, som følge av denne hendelsen/noen av disse hendelsene? 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvkvel2 

Hva slags skader fikk du? 

Flere valg mulig 

❑ Skrammer eller blåmerke 
❑ Blått øye 
❑ Sår eller kutt 
❑ Indre skader eller brudd 
❑ Ødelagte tenner 
❑ Andre fysiske skader 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvkvel3 

Førte hendelsen/noen av hendelsene til at du oppsøkte helsevesenet? For eksempel legevakt, fastlege, tannlege 

eller andre. 
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 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvkvel4 

Førte hendelsen eller noen av hendelsene til at du oppsøkte «Støttesenter for kriminalitetsutsatte»? 

Støttesenter for kriminalitetsutsatte ble i løpet av 2017 etablert i alle politidistrikt, som et samarbeidstiltak 

mellom politidistriktene og utvalgte kommuner. Støttesentrene skal ivareta dine behov hvis du utsettes for 

kriminalitet 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvkvel5 

Hvem var denne/disse person(ene) som utsatte deg for denne handlingen? 

Hvis du har opplevd flere hendelser med ulike personer, kryss av for alle personer som passer. 

❑ Fremmed 
❑ Bekjent 
❑ Venn 
❑ Kjæreste 
❑ Tidligere kjæreste/partner, men slutt mellom oss da det skjedde 
❑ Samboer, partner eller ektefelle 
❑ Barn (eget/egne) 
❑ Annet familiemedlem 
❑ Tillits/autoritetsperson (for eksempel trener, lærer) 
❑ Annen (ikke oppgi personens navn):____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvkvelinfo1 

Du svarte at du har vært utsatt for denne voldshandlingen flere ganger i 2020. For de etterfølgende spørsmålene 

ber vi deg om å ta utgangspunkt i den hendelsen i løpet av 2020 som du husker best. 

 

utvkvel6 

Hvor skjedde dette? 

 Egen bolig 
 Voldsutøverens bolig 
 Annen privat bolig 
 På arbeidsplass/skole/utdanningsinstitusjon 
 På utested 
 Offentlig tilgjengelig sted, gate, vei, plass, torg, park, skog 
 Offentlig transportmiddel 
 Annet offentlig tilgjengelig sted 
 Utlandet 
 Annet sted:____________ 

utvkvel7 

Hvilken ukedag skjedde dette? 

 Mandag 
 Tirsdag 
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 Onsdag 
 Torsdag 
 Fredag 
 Lørdag 
 Søndag 
 Vet ikke/Husker ikke 

utvkvel8 

Når på døgnet skjedde dette? 

 Dagtid 
 Kveld 
 Natt 
 Vet ikke/Husker ikke 

utvkvel9 

Var personen eller personene som gjorde dette påvirket av alkohol eller andre rusmidler? 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke 

utvkvel11 

Ble hendelsen anmeldt? 

 Ja 
 Nei 

utvkvel12 

Hva var grunnen til at hendelsen ikke ble anmeldt? 

Kryss av for alle som gjelder din situasjon 

❑ Det var for bagatellmessig 
❑ Det var en privatsak, ikke en politisak 
❑ Det ville ikke hjelpe noe særlig 
❑ Frykt for å ikke bli trodd 
❑ Trodde ikke politiet ville være særlig imøtekommende 
❑ Politiet anbefalte å ikke anmelde 
❑ Jeg liker ikke/er redd for politiet 
❑ Det ville bare føre til mer vold/overgrep 
❑ Ville ikke at det skulle bli rettsak 
❑ Redd for at noen i familien skulle få vite om det 
❑ Familien min ville ikke at hendelsen skulle bli anmeldt 
❑ Jeg ville ikke at noen utenfor familien skulle få vite om det 
❑ Jeg ble ikke trodd 
❑ Jeg ville ikke skape problemer for personen/personene som gjorde det 
❑ Annet:____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvkvel13 

Hva er status for anmeldelsen? 

 Saken er under pågående etterforskning 
 Saken ble etterforsket og henlagt 
 Saken ble etterforsket, og skal komme for retten 
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 Saken ble etterforsket og kom for retten 
 Annet:____________ 
 Vet ikke 

utvkvel14 

Hva ble utfallet av rettssaken? 

 Rettssaken pågår fortsatt 
 Tiltalt(e) ble dømt 
 Tiltalt(e) ble frifunnet 
 Det var flere tiltalte, og utfallet var forskjellig (minst én ble dømt og minst én ble frifunnet) 

utvslag 

Har noen slått deg med knyttneven eller hard gjenstand i 2020? 

Hvis du ikke husker antallet ganger dette har skjedd i 2020, svar så nøyaktig som du kan. 

 Ja, (antall ganger dette hendte deg i 2020)____________ 
 Nei 

utvslag1 

Fikk du fysiske skader, enten små eller alvorlige, som følge av denne hendelsen/noen av disse hendelsene? 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvslag2 

Hva slags skader fikk du? 

Flere valg mulig 

❑ Skrammer eller blåmerke 
❑ Blått øye 
❑ Sår eller kutt 
❑ Indre skader eller brudd 
❑ Ødelagte tenner 
❑ Andre fysiske skader 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvslag3 

Førte hendelsen/noen av hendelsene til at du oppsøkte helsevesenet? For eksempel legevakt, fastlege, tannlege 

eller andre. 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvslag4 

Førte hendelsen eller noen av hendelsene til at du oppsøkte «Støttesenter for kriminalitetsutsatte»? 

Støttesenter for kriminalitetsutsatte ble i løpet av 2017 etablert i alle politidistrikt, som et samarbeidstiltak 

mellom politidistriktene og utvalgte kommuner. Støttesentrene skal ivareta dine behov hvis du utsettes for 

kriminalitet 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 
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utvslag5 

Hvem var denne/disse person(ene) som utsatte deg for denne handlingen? 

Hvis du har opplevd flere hendelser med ulike personer, kryss av for alle personer som passer. 

❑ Fremmed 
❑ Bekjent 
❑ Venn 
❑ Kjæreste 
❑ Tidligere kjæreste/partner, men slutt mellom oss da det skjedde 
❑ Samboer, partner eller ektefelle 
❑ Barn (eget/egne) 
❑ Annet familiemedlem 
❑ Tillits/autoritetsperson (for eksempel trener, lærer) 
❑ Annen (ikke oppgi personens navn):____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvslaginfo1 

Du svarte at du har vært utsatt for denne voldshandlingen flere ganger i 2020. For de etterfølgende spørsmålene 

ber vi deg om å ta utgangspunkt i den hendelsen i løpet av 2020 som du husker best. 

utvslag6 

Hvor skjedde dette? 

 Egen bolig 
 Voldsutøverens bolig 
 Annen privat bolig 
 På arbeidsplass/skole/utdanningsinstitusjon 
 På utested 
 Offentlig tilgjengelig sted, gate, vei, plass, torg, park, skog 
 Offentlig transportmiddel 
 Annet offentlig tilgjengelig sted 
 Utlandet 
 Annet sted:____________ 

utvslag7 

Hvilken ukedag skjedde dette? 

 Mandag 
 Tirsdag 
 Onsdag 
 Torsdag 
 Fredag 
 Lørdag 
 Søndag 
 Vet ikke/Husker ikke 

utvslag8 

Når på døgnet skjedde dette? 

 Dagtid 
 Kveld 
 Natt 
 Vet ikke/Husker ikke 
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utvslag9 

Var personen eller personene som gjorde dette påvirket av alkohol eller andre rusmidler? 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke 

utvslag11 

Ble hendelsen anmeldt? 

 Ja 
 Nei 

utvslag12 

Hva var grunnen til at hendelsen ikke ble anmeldt? 

Kryss av for alle som gjelder din situasjon 

❑ Det var for bagatellmessig 
❑ Det var en privatsak, ikke en politisak 
❑ Det ville ikke hjelpe noe særlig 
❑ Frykt for å ikke bli trodd 
❑ Trodde ikke politiet ville være særlig imøtekommende 
❑ Politiet anbefalte å ikke anmelde 
❑ Jeg liker ikke/er redd for politiet 
❑ Det ville bare føre til mer vold/overgrep 
❑ Ville ikke at det skulle bli rettsak 
❑ Redd for at noen i familien skulle få vite om det 
❑ Familien min ville ikke at hendelsen skulle bli anmeldt 
❑ Jeg ville ikke at noen utenfor familien skulle få vite om det 
❑ Jeg ble ikke trodd 
❑ Jeg ville ikke skape problemer for personen/personene som gjorde det 
❑ Annet:____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvslag13 

Hva er status for anmeldelsen? 

 Saken er under pågående etterforskning 
 Saken ble etterforsket og henlagt 
 Saken ble etterforsket, og skal komme for retten 
 Saken ble etterforsket og kom for retten 
 Annet:____________ 
 Vet ikke 

utvslag14 

Hva ble utfallet av rettssaken? 

 Rettssaken pågår fortsatt 
 Tiltalt(e) ble dømt 
 Tiltalt(e) ble frifunnet 
 Det var flere tiltalte, og utfallet var forskjellig (minst én ble dømt og minst én ble frifunnet) 

utvbank 

Har noen banket deg opp i 2020? 



 

 55 

Hvis du ikke husker antallet ganger dette har skjedd i 2020, svar så nøyaktig som du kan. 

 Ja, (antall ganger dette hendte deg i 2020)____________ 
 Nei 

utvbank1 

Fikk du fysiske skader, enten små eller alvorlige, som følge av denne hendelsen/noen av disse hendelsene? 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvbank2 

Hva slags skader fikk du? 

Flere valg mulig 

❑ Skrammer eller blåmerke 
❑ Blått øye 
❑ Sår eller kutt 
❑ Indre skader eller brudd 
❑ Ødelagte tenner 
❑ Andre fysiske skader 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvbank3 

Førte hendelsen/noen av hendelsene til at du oppsøkte helsevesenet? For eksempel legevakt, fastlege, tannlege 

eller andre. 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvbank4 

Førte hendelsen eller noen av hendelsene til at du oppsøkte «Støttesenter for kriminalitetsutsatte»? 

Støttesenter for kriminalitetsutsatte ble i løpet av 2017 etablert i alle politidistrikt, som et samarbeidstiltak 

mellom politidistriktene og utvalgte kommuner. Støttesentrene skal ivareta dine behov hvis du utsettes for 

kriminalitet 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvbank5 

Hvem var denne/disse person(ene) som utsatte deg for denne handlingen? 

Hvis du har opplevd flere hendelser med ulike personer, kryss av for alle personer som passer. 

❑ Fremmed 
❑ Bekjent 
❑ Venn 
❑ Kjæreste 
❑ Tidligere kjæreste/partner, men slutt mellom oss da det skjedde 
❑ Samboer, partner eller ektefelle 
❑ Barn (eget/egne) 
❑ Annet familiemedlem 
❑ Tillits/autoritetsperson (for eksempel trener, lærer) 
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❑ Annen (ikke oppgi personens navn):____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvbankinfo1 

Du svarte at du har vært utsatt for denne voldshandlingen flere ganger i 2020. For de etterfølgende spørsmålene 

ber vi deg om å ta utgangspunkt i den hendelsen i løpet av 2020 som du husker best. 

utvbank6 

Hvor skjedde dette? 

 Egen bolig 
 Voldsutøverens bolig 
 Annen privat bolig 
 På arbeidsplass/skole/utdanningsinstitusjon 
 På utested 
 Offentlig tilgjengelig sted, gate, vei, plass, torg, park, skog 
 Offentlig transportmiddel 
 Annet offentlig tilgjengelig sted 
 Utlandet 
 Annet sted:____________ 

utvbank7 

Hvilken ukedag skjedde dette? 

 Mandag 
 Tirsdag 
 Onsdag 
 Torsdag 
 Fredag 
 Lørdag 
 Søndag 
 Vet ikke/Husker ikke 

utvbank8 

Når på døgnet skjedde dette? 

 Dagtid 
 Kveld 
 Natt 
 Vet ikke/Husker ikke 

utvbank9 

Var personen eller personene som gjorde dette påvirket av alkohol eller andre rusmidler? 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke 

utvbank11 

Ble hendelsen anmeldt? 

 Ja 
 Nei 
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utvbank12 

Hva var grunnen til at hendelsen ikke ble anmeldt? 

Kryss av for alle som gjelder din situasjon 

❑ Det var for bagatellmessig 
❑ Det var en privatsak, ikke en politisak 
❑ Det ville ikke hjelpe noe særlig 
❑ Frykt for å ikke bli trodd 
❑ Trodde ikke politiet ville være særlig imøtekommende 
❑ Politiet anbefalte å ikke anmelde 
❑ Jeg liker ikke/er redd for politiet 
❑ Det ville bare føre til mer vold/overgrep 
❑ Ville ikke at det skulle bli rettsak 
❑ Redd for at noen i familien skulle få vite om det 
❑ Familien min ville ikke at hendelsen skulle bli anmeldt 
❑ Jeg ville ikke at noen utenfor familien skulle få vite om det 
❑ Jeg ble ikke trodd 
❑ Jeg ville ikke skape problemer for personen/personene som gjorde det 
❑ Annet:____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvbank13 

Hva er status for anmeldelsen? 

 Saken er under pågående etterforskning 
 Saken ble etterforsket og henlagt 
 Saken ble etterforsket, og skal komme for retten 
 Saken ble etterforsket og kom for retten 
 Annet:____________ 
 Vet ikke 

utvbank14 

Hva ble utfallet av rettssaken? 

 Rettssaken pågår fortsatt 
 Tiltalt(e) ble dømt 
 Tiltalt(e) ble frifunnet 
 Det var flere tiltalte, og utfallet var forskjellig (minst én ble dømt og minst én ble frifunnet) 

utvangr 

Har noen angrepet deg fysisk på andre måter i 2020? 

Hvis du ikke husker antallet ganger dette har skjedd i 2020, svar så nøyaktig som du kan. 

 Ja, (antall ganger dette hendte deg i 2020)____________ 
 Nei 

utvangr1 

Fikk du fysiske skader, enten små eller alvorlige, som følge av denne hendelsen/noen av disse hendelsene? 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 
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utvangr2 

Hva slags skader fikk du? 

Flere valg mulig 

❑ Skrammer eller blåmerke 
❑ Blått øye 
❑ Sår eller kutt 
❑ Indre skader eller brudd 
❑ Ødelagte tenner 
❑ Andre fysiske skader 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvangr3 

Førte hendelsen/noen av hendelsene til at du oppsøkte helsevesenet? For eksempel legevakt, fastlege, tannlege 

eller andre. 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvangr4 

Førte hendelsen eller noen av hendelsene til at du oppsøkte «Støttesenter for kriminalitetsutsatte»? 

Støttesenter for kriminalitetsutsatte ble i løpet av 2017 etablert i alle politidistrikt, som et samarbeidstiltak 

mellom politidistriktene og utvalgte kommuner. Støttesentrene skal ivareta dine behov hvis du utsettes for 

kriminalitet 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvangr5 

Hvem var denne/disse person(ene) som utsatte deg for denne handlingen? 

Hvis du har opplevd flere hendelser med ulike personer, kryss av for alle personer som passer. 

❑ Fremmed 
❑ Bekjent 
❑ Venn 
❑ Kjæreste 
❑ Tidligere kjæreste/partner, men slutt mellom oss da det skjedde 
❑ Samboer, partner eller ektefelle 
❑ Barn (eget/egne) 
❑ Annet familiemedlem 
❑ Tillits/autoritetsperson (for eksempel trener, lærer) 
❑ Annen (ikke oppgi personens navn):____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvangrinfo1 

Du svarte at du har vært utsatt for denne voldshandlingen flere ganger i 2020. For de etterfølgende spørsmålene 

ber vi deg om å ta utgangspunkt i den hendelsen i løpet av 2020 som du husker best. 

 

utvangr6 

Hvor skjedde dette? 
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 Egen bolig 
 Voldsutøverens bolig 
 Annen privat bolig 
 På arbeidsplass/skole/utdanningsinstitusjon 
 På utested 
 Offentlig tilgjengelig sted, gate, vei, plass, torg, park, skog 
 Offentlig transportmiddel 
 Annet offentlig tilgjengelig sted 
 Utlandet 
 Annet sted:____________ 

utvangr7 

Hvilken ukedag skjedde dette? 

 Mandag 
 Tirsdag 
 Onsdag 
 Torsdag 
 Fredag 
 Lørdag 
 Søndag 
 Vet ikke/Husker ikke 

utvangr8 

Når på døgnet skjedde dette? 

 Dagtid 
 Kveld 
 Natt 
 Vet ikke/Husker ikke 

utvangr9 

Var personen eller personene som gjorde dette påvirket av alkohol eller andre rusmidler? 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke 

utvangr11 

Ble hendelsen anmeldt? 

 Ja 
 Nei 

utvangr12 

Hva var grunnen til at hendelsen ikke ble anmeldt? 

Kryss av for alle som gjelder din situasjon 

❑ Det var for bagatellmessig 
❑ Det var en privatsak, ikke en politisak 
❑ Det ville ikke hjelpe noe særlig 
❑ Frykt for å ikke bli trodd 
❑ Trodde ikke politiet ville være særlig imøtekommende 
❑ Politiet anbefalte å ikke anmelde 
❑ Jeg liker ikke/er redd for politiet 
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❑ Det ville bare føre til mer vold/overgrep 
❑ Ville ikke at det skulle bli rettsak 
❑ Redd for at noen i familien skulle få vite om det 
❑ Familien min ville ikke at hendelsen skulle bli anmeldt 
❑ Jeg ville ikke at noen utenfor familien skulle få vite om det 
❑ Jeg ble ikke trodd 
❑ Jeg ville ikke skape problemer for personen/personene som gjorde det 
❑ Annet:____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utvangr13 

Hva er status for anmeldelsen? 

 Saken er under pågående etterforskning 
 Saken ble etterforsket og henlagt 
 Saken ble etterforsket, og skal komme for retten 
 Saken ble etterforsket og kom for retten 
 Annet:____________ 
 Vet ikke 

utvangr14 

Hva ble utfallet av rettssaken? 

 Rettssaken pågår fortsatt 
 Tiltalt(e) ble dømt 
 Tiltalt(e) ble frifunnet 
 Det var flere tiltalte, og utfallet var forskjellig (minst én ble dømt og minst én ble frifunnet) 

utsintro1 

Du vil nå få spørsmål om seksuell vold, det vil si om du har blitt utsatt for seksuelle handlinger mot din vilje 

noen gang i løpet av livet ditt.  

 

 

Trykk "Neste" for å gå videre. 

uts1 

Har du noen gang blitt utsatt for følgende seksuelle overgrep/krenkelser mot din vilje? 

Flere svar mulig 

❑ Beføling av kjønnsorganene dine eller at noen fikk deg til å beføle sine kjønnsorganer, mot din vilje 
❑ Samleie mot din vilje 
❑ Oralsex mot din vilje 
❑ Analsex mot din vilje 
❑ At noen puttet objekter eller fingre inn i vagina eller anus mot din vilje 
❑ Annen seksuell handling mot din vilje 
 Nei, jeg har aldri blitt utsatt for noe av dette 

uts2 

Ble du utsatt for denne/disse handlingen(e) i 2020?   .cf-grid-layout__row-text {     min-width: 50%; } 

 Ja, en 

gang i 

2020 

Ja, flere 

ganger i 

2020 

Nei, hendelsen(e) skjedde i 

et annet år enn 2020 

Beføling av kjønnsorganene dine eller at noen fikk 

deg til å beføle sine kjønnsorganer, mot din vilje    



 

 61 

 Ja, en 

gang i 

2020 

Ja, flere 

ganger i 

2020 

Nei, hendelsen(e) skjedde i 

et annet år enn 2020 

Samleie mot din vilje    

Oralsex mot din vilje    

Analsex mot din vilje    

At noen puttet objekter eller fingre inn i vagina 

eller anus mot din vilje    

Annen seksuell handling mot din vilje    

utsbefintro1 

Du svarte at du har blitt utsatt for beføling av kjønnsorganene dine eller at noen fikk deg til å beføle sine 

kjønnsorganer, mot din vilje i løpet av 2020. Du vil nå få noen spørsmål om denne hendelsen/disse hendelsene. 

 

utsbef1 

Innebar hendelsen eller hendelsene at noen utnyttet deg seksuelt mens du sov eller var så påvirket at du ikke 

kunne forsvare deg? 

 Ja 
 Nei 

utsbef2 

Var det samme person som utsatte deg for beføling av kjønnsorganene dine eller at noen fikk deg til å beføle sine 

kjønnsorganer, mot din vilje begge/alle gangene? 

 Det var samme person begge/alle gangene 
 Det var ulike personer 

utsbef3 

Hva var ditt forhold til denne/disse personene da det skjedde? 

Hvis det er flere hendelser med ulike personer, kryss av for alle personer som passer. 

❑ Fremmed 
❑ Bekjent 
❑ Venn 
❑ Kjæreste 
❑ Tidligere kjæreste/partner, men slutt mellom oss da det skjedde 
❑ Samboer, partner eller ektefelle 
❑ Annet familiemedlem 
❑ Tillits/autoritetsperson (for eksempel trener, lærer) 
❑ Annen (ikke oppgi personens navn):____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsbefintro2 

Du svarte at du har vært utsatt for denne handlingen flere ganger i 2020. For de etterfølgende spørsmålene ber vi 

deg om å ta utgangspunkt i den hendelsen i løpet av 2020 som du husker best. 

 

utsbef4 

Var det en mann eller en kvinne som utførte dette? 

 Mann 
 Kvinne 
 Både mann og kvinne 
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 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsbef5 

Førte hendelsen til at du oppsøkte helsevesenet? For eksempel legevakt, fastlege, tannlege eller andre. 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsbef7 

Hvilken ukedag skjedde dette? 

 Mandag 
 Tirsdag 
 Onsdag 
 Torsdag 
 Fredag 
 Lørdag 
 Søndag 
 Vet ikke/Husker ikke 

utsbef8 

Når på døgnet skjedde dette? 

 Dagtid 
 Kveld 
 Natt 
 Vet ikke/Husker ikke 

utsbef9 

Var personen eller personene som gjorde dette påvirket av alkohol eller andre rusmidler? 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Husker ikke 

utsbef6 

Hvor skjedde dette? 

 Egen bolig 
 Voldsutøverens bolig 
 Annen privat bolig 
 På arbeidsplass/skole/utdanningsinstitusjon 
 På utested 
 Offentlig tilgjengelig sted, gate, vei, plass, torg, park, skog 
 Offentlig transportmiddel 
 Annet offentlig tilgjengelig sted 
 Utlandet 
 Annet sted:____________ 

utsbef11 

Ble hendelsen anmeldt? 

 Ja 
 Nei 
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utsbef12 

Hva er status for anmeldelsen? 

 Saken er under pågående etterforskning 
 Saken ble etterforsket og henlagt 
 Saken ble etterforsket, og skal komme for retten 
 Saken ble etterforsket og kom for retten 
 Annet:____________ 
 Vet ikke 

utsbef13 

Hva ble utfallet av rettssaken? 

 Rettssaken pågår fortsatt 
 Tiltalt(e) ble dømt 
 Tiltalt(e) ble frifunnet 
 Det var flere tiltalte, og utfallet var forskjellig (minst én ble dømt og minst én ble frifunnet) 

utsbef14 

Hva var grunnen til at hendelsen ikke ble anmeldt? 

Kryss av for alle som gjelder din situasjon 

❑ Det var for bagatellmessig 
❑ Det var en privatsak, ikke en politisak 
❑ Det ville ikke hjelpe noe særlig 
❑ Frykt for å ikke bli trodd 
❑ Trodde ikke politiet ville være særlig imøtekommende 
❑ Politiet anbefalte å ikke anmelde 
❑ Jeg liker ikke/er redd for politiet 
❑ Det ville bare føre til mer vold/overgrep 
❑ Ville ikke at det skulle bli rettsak 
❑ Redd for at noen i familien skulle få vite om det 
❑ Familien min ville ikke at hendelsen skulle bli anmeldt 
❑ Jeg ville ikke at noen utenfor familien skulle få vite om det 
❑ Jeg ble ikke trodd 
❑ Jeg ville ikke skape problemer for personen/personene som gjorde det 
❑ Annet:____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsbef15 

Førte hendelsen eller noen av hendelsene til at du oppsøkte «Støttesenter for kriminalitetsutsatte»? 

Støttesenter for kriminalitetsutsatte ble i løpet av 2017 etablert i alle politidistrikt, som et samarbeidstiltak 

mellom politidistriktene og utvalgte kommuner. Støttesentrene skal ivareta dine behov hvis du utsettes for 

kriminalitet 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utssamintro1 

Du svarte at du har blitt utsatt for samleie mot din vilje i løpet av 2020. Du vil nå få noen spørsmål om denne 

hendelsen/disse hendelsene. 
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utssam1 

Innebar hendelsen eller hendelsene at noen utnyttet deg seksuelt mens du sov eller var så påvirket at du ikke 

kunne forsvare deg? 

 Ja 
 Nei 

utssam2 

Var det samme person som utsatte deg for samleie mot din vilje begge/alle gangene? 

 Det var samme person begge/alle gangene 
 Det var ulike personer 

utssam3 

Hva var ditt forhold til denne/disse personene da det skjedde? 

Hvis det er flere hendelser med ulike personer, kryss av for alle personer som passer. 

❑ Fremmed 
❑ Bekjent 
❑ Venn 
❑ Kjæreste 
❑ Tidligere kjæreste/partner, men slutt mellom oss da det skjedde 
❑ Samboer, partner eller ektefelle 
❑ Annet familiemedlem 
❑ Tillits/autoritetsperson (for eksempel trener, lærer) 
❑ Annen (ikke oppgi personens navn):____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utssamintro2 

Du svarte at du har vært utsatt for denne handlingen flere ganger i 2020. For de etterfølgende spørsmålene ber vi 

deg om å ta utgangspunkt i den hendelsen i løpet av 2020 som du husker best. 

 

utssam4 

Var det en mann eller en kvinne som utførte dette? 

 Mann 
 Kvinne 
 Både mann og kvinne 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utssam5 

Førte hendelsen til at du oppsøkte helsevesenet? For eksempel legevakt, fastlege, tannlege eller andre. 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utssam7 

Hvilken ukedag skjedde dette? 

 Mandag 
 Tirsdag 
 Onsdag 
 Torsdag 
 Fredag 
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 Lørdag 
 Søndag 
 Vet ikke/Husker ikke 

utssam8 

Når på døgnet skjedde dette? 

 Dagtid 
 Kveld 
 Natt 
 Vet ikke/Husker ikke 

utssam9 

Var personen eller personene som gjorde dette påvirket av alkohol eller andre rusmidler? 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Husker ikke 

utssam6 

Hvor skjedde dette? 

 Egen bolig 
 Voldsutøverens bolig 
 Annen privat bolig 
 På arbeidsplass/skole/utdanningsinstitusjon 
 På utested 
 Offentlig tilgjengelig sted, gate, vei, plass, torg, park, skog 
 Offentlig transportmiddel 
 Annet offentlig tilgjengelig sted 
 Utlandet 
 Annet sted:____________ 

utssam11 

Ble hendelsen anmeldt? 

 Ja 
 Nei 

utssam12 

Hva er status for anmeldelsen? 

 Saken er under pågående etterforskning 
 Saken ble etterforsket og henlagt 
 Saken ble etterforsket, og skal komme for retten 
 Saken ble etterforsket og kom for retten 
 Annet:____________ 
 Vet ikke 

utssam13 

Hva ble utfallet av rettssaken? 

 Rettssaken pågår fortsatt 
 Tiltalt(e) ble dømt 
 Tiltalt(e) ble frifunnet 
 Det var flere tiltalte, og utfallet var forskjellig (minst én ble dømt og minst én ble frifunnet) 
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utssam14 

Hva var grunnen til at hendelsen ikke ble anmeldt? 

Kryss av for alle som gjelder din situasjon 

❑ Det var for bagatellmessig 
❑ Det var en privatsak, ikke en politisak 
❑ Det ville ikke hjelpe noe særlig 
❑ Frykt for å ikke bli trodd 
❑ Trodde ikke politiet ville være særlig imøtekommende 
❑ Politiet anbefalte å ikke anmelde 
❑ Jeg liker ikke/er redd for politiet 
❑ Det ville bare føre til mer vold/overgrep 
❑ Ville ikke at det skulle bli rettsak 
❑ Redd for at noen i familien skulle få vite om det 
❑ Familien min ville ikke at hendelsen skulle bli anmeldt 
❑ Jeg ville ikke at noen utenfor familien skulle få vite om det 
❑ Jeg ble ikke trodd 
❑ Jeg ville ikke skape problemer for personen/personene som gjorde det 
❑ Annet:____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utssam15 

Førte hendelsen eller noen av hendelsene til at du oppsøkte «Støttesenter for kriminalitetsutsatte»? 

Støttesenter for kriminalitetsutsatte ble i løpet av 2017 etablert i alle politidistrikt, som et samarbeidstiltak 

mellom politidistriktene og utvalgte kommuner. Støttesentrene skal ivareta dine behov hvis du utsettes for 

kriminalitet 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsoralintro1 

Du svarte at du har blitt utsatt for oralsex mot din vilje i løpet av 2020. Du vil nå få noen spørsmål om denne 

hendelsen/disse hendelsene. 

 

utsoral1 

Innebar hendelsen eller hendelsene at noen utnyttet deg seksuelt mens du sov eller var så påvirket at du ikke 

kunne forsvare deg? 

 Ja 
 Nei 

utsoral2 

Var det samme person som utsatte deg for oralsex mot din vilje begge/alle gangene? 

 Det var samme person begge/alle gangene 
 Det var ulike personer 

utsoral3 

Hva var ditt forhold til denne/disse personene da det skjedde? 

Hvis det er flere hendelser med ulike personer, kryss av for alle personer som passer. 

❑ Fremmed 
❑ Bekjent 
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❑ Venn 
❑ Kjæreste 
❑ Tidligere kjæreste/partner, men slutt mellom oss da det skjedde 
❑ Samboer, partner eller ektefelle 
❑ Annet familiemedlem 
❑ Tillits/autoritetsperson (for eksempel trener, lærer) 
❑ Annen (ikke oppgi personens navn):____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsoralintro2 

Du svarte at du har vært utsatt for denne handlingen flere ganger i 2020. For de etterfølgende spørsmålene ber vi 

deg om å ta utgangspunkt i den hendelsen i løpet av 2020 som du husker best. 

utsoral4 

Var det en mann eller en kvinne som utførte dette? 

 Mann 
 Kvinne 
 Både mann og kvinne 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsoral5 

Førte hendelsen til at du oppsøkte helsevesenet? For eksempel legevakt, fastlege, tannlege eller andre. 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsoral7 

Hvilken ukedag skjedde dette? 

 Mandag 
 Tirsdag 
 Onsdag 
 Torsdag 
 Fredag 
 Lørdag 
 Søndag 
 Vet ikke/Husker ikke 

utsoral8 

Når på døgnet skjedde dette? 

 Dagtid 
 Kveld 
 Natt 
 Vet ikke/Husker ikke 

utsoral9 

Var personen eller personene som gjorde dette påvirket av alkohol eller andre rusmidler? 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Husker ikke 
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utsoral6 

Hvor skjedde dette? 

 Egen bolig 
 Voldsutøverens bolig 
 Annen privat bolig 
 På arbeidsplass/skole/utdanningsinstitusjon 
 På utested 
 Offentlig tilgjengelig sted, gate, vei, plass, torg, park, skog 
 Offentlig transportmiddel 
 Annet offentlig tilgjengelig sted 
 Utlandet 
 Annet sted:____________ 

utsoral11 

Ble hendelsen anmeldt? 

 Ja 
 Nei 

utsoral12 

Hva er status for anmeldelsen? 

 Saken er under pågående etterforskning 
 Saken ble etterforsket og henlagt 
 Saken ble etterforsket, og skal komme for retten 
 Saken ble etterforsket og kom for retten 
 Annet:____________ 
 Vet ikke 

utsoral13 

Hva ble utfallet av rettssaken? 

 Rettssaken pågår fortsatt 
 Tiltalt(e) ble dømt 
 Tiltalt(e) ble frifunnet 
 Det var flere tiltalte, og utfallet var forskjellig (minst én ble dømt og minst én ble frifunnet) 

utsoral14 

Hva var grunnen til at hendelsen ikke ble anmeldt? 

Kryss av for alle som gjelder din situasjon 

❑ Det var for bagatellmessig 
❑ Det var en privatsak, ikke en politisak 
❑ Det ville ikke hjelpe noe særlig 
❑ Frykt for å ikke bli trodd 
❑ Trodde ikke politiet ville være særlig imøtekommende 
❑ Politiet anbefalte å ikke anmelde 
❑ Jeg liker ikke/er redd for politiet 
❑ Det ville bare føre til mer vold/overgrep 
❑ Ville ikke at det skulle bli rettsak 
❑ Redd for at noen i familien skulle få vite om det 
❑ Familien min ville ikke at hendelsen skulle bli anmeldt 
❑ Jeg ville ikke at noen utenfor familien skulle få vite om det 
❑ Jeg ble ikke trodd 
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❑ Jeg ville ikke skape problemer for personen/personene som gjorde det 
❑ Annet:____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsoral15 

Førte hendelsen eller noen av hendelsene til at du oppsøkte «Støttesenter for kriminalitetsutsatte»? 

Støttesenter for kriminalitetsutsatte ble i løpet av 2017 etablert i alle politidistrikt, som et samarbeidstiltak 

mellom politidistriktene og utvalgte kommuner. Støttesentrene skal ivareta dine behov hvis du utsettes for 

kriminalitet 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsanalintro1 

Du svarte at du har blitt utsatt for analsex mot din vilje i løpet av 2020. Du vil nå få noen spørsmål om denne 

hendelsen/disse hendelsene. 

 

utsanal1 

Innebar hendelsen eller hendelsene at noen utnyttet deg seksuelt mens du sov eller var så påvirket at du ikke 

kunne forsvare deg? 

 Ja 
 Nei 

utsanal2 

Var det samme person som utsatte deg for analsex mot din vilje begge/alle gangene? 

 Det var samme person begge/alle gangene 
 Det var ulike personer 

utsanal3 

Hva var ditt forhold til denne/disse personene da det skjedde? 

Hvis det er flere hendelser med ulike personer, kryss av for alle personer som passer. 

❑ Fremmed 
❑ Bekjent 
❑ Venn 
❑ Kjæreste 
❑ Tidligere kjæreste/partner, men slutt mellom oss da det skjedde 
❑ Samboer, partner eller ektefelle 
❑ Annet familiemedlem 
❑ Tillits/autoritetsperson (for eksempel trener, lærer) 
❑ Annen (ikke oppgi personens navn):____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsanalintro2 

Du svarte at du har vært utsatt for denne handlingen flere ganger i 2020. For de etterfølgende spørsmålene ber vi 

deg om å ta utgangspunkt i den hendelsen i løpet av 2020 som du husker best. 

 

utsanal4 

Var det en mann eller en kvinne som utførte dette? 
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 Mann 
 Kvinne 
 Både mann og kvinne 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsanal5 

Førte hendelsen til at du oppsøkte helsevesenet? For eksempel legevakt, fastlege, tannlege eller andre. 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsanal7 

Hvilken ukedag skjedde dette? 

 Mandag 
 Tirsdag 
 Onsdag 
 Torsdag 
 Fredag 
 Lørdag 
 Søndag 
 Vet ikke/Husker ikke 

utsanal8 

Når på døgnet skjedde dette? 

 Dagtid 
 Kveld 
 Natt 
 Vet ikke/Husker ikke 

utsanal9 

Var personen eller personene som gjorde dette påvirket av alkohol eller andre rusmidler? 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Husker ikke 

utsanal6 

Hvor skjedde dette? 

 Egen bolig 
 Voldsutøverens bolig 
 Annen privat bolig 
 På arbeidsplass/skole/utdanningsinstitusjon 
 På utested 
 Offentlig tilgjengelig sted, gate, vei, plass, torg, park, skog 
 Offentlig transportmiddel 
 Annet offentlig tilgjengelig sted 
 Utlandet 
 Annet sted: 

utsanal11 

Ble hendelsen anmeldt? 
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 Ja 
 Nei 

utsanal12 

Hva er status for anmeldelsen? 

 Saken er under pågående etterforskning 
 Saken ble etterforsket og henlagt 
 Saken ble etterforsket, og skal komme for retten 
 Saken ble etterforsket og kom for retten 
 Annet:____________ 
 Vet ikke 

utsanal13 

Hva ble utfallet av rettssaken? 

 Rettssaken pågår fortsatt 
 Tiltalt(e) ble dømt 
 Tiltalt(e) ble frifunnet 
 Det var flere tiltalte, og utfallet var forskjellig (minst én ble dømt og minst én ble frifunnet) 

utsanal14 

Hva var grunnen til at hendelsen ikke ble anmeldt? 

Kryss av for alle som gjelder din situasjon 

❑ Det var for bagatellmessig 
❑ Det var en privatsak, ikke en politisak 
❑ Det ville ikke hjelpe noe særlig 
❑ Frykt for å ikke bli trodd 
❑ Trodde ikke politiet ville være særlig imøtekommende 
❑ Politiet anbefalte å ikke anmelde 
❑ Jeg liker ikke/er redd for politiet 
❑ Det ville bare føre til mer vold/overgrep 
❑ Ville ikke at det skulle bli rettsak 
❑ Redd for at noen i familien skulle få vite om det 
❑ Familien min ville ikke at hendelsen skulle bli anmeldt 
❑ Jeg ville ikke at noen utenfor familien skulle få vite om det 
❑ Jeg ble ikke trodd 
❑ Jeg ville ikke skape problemer for personen/personene som gjorde det 
❑ Annet:____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsanal15 

Førte hendelsen eller noen av hendelsene til at du oppsøkte «Støttesenter for kriminalitetsutsatte»? 

Støttesenter for kriminalitetsutsatte ble i løpet av 2017 etablert i alle politidistrikt, som et samarbeidstiltak 

mellom politidistriktene og utvalgte kommuner. Støttesentrene skal ivareta dine behov hvis du utsettes for 

kriminalitet 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 
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utspenintro1 

Du svarte at du har blitt utsatt for at noen puttet objekter eller fingre inn i vagina eller anus mot din vilje i løpet 

av 2020. Du vil nå få noen spørsmål om denne hendelsen/disse hendelsene. 

 

utspen1 

Innebar hendelsen eller hendelsene at noen utnyttet deg seksuelt mens du sov eller var så påvirket at du ikke 

kunne forsvare deg? 

 Ja 
 Nei 

utspen2 

Var det samme person som utsatte deg for at noen puttet objekter eller fingre inn i vagina eller anus mot din 

vilje mot din vilje begge/alle gangene? 

 Det var samme person begge/alle gangene 
 Det var ulike personer 

utspen3 

Hva var ditt forhold til denne/disse personene da det skjedde? 

Hvis det er flere hendelser med ulike personer, kryss av for alle personer som passer. 

❑ Fremmed 
❑ Bekjent 
❑ Venn 
❑ Kjæreste 
❑ Tidligere kjæreste/partner, men slutt mellom oss da det skjedde 
❑ Samboer, partner eller ektefelle 
❑ Annet familiemedlem 
❑ Tillits/autoritetsperson (for eksempel trener, lærer) 
❑ Annen (ikke oppgi personens navn):____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utspenintro2 

Du svarte at du har vært utsatt for denne handlingen flere ganger i 2020. For de etterfølgende spørsmålene ber vi 

deg om å ta utgangspunkt i den hendelsen i løpet av 2020 som du husker best. 

 

utspen4 

Var det en mann eller en kvinne som utførte dette? 

 Mann 
 Kvinne 
 Både mann og kvinne 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utspen5 

Førte hendelsen til at du oppsøkte helsevesenet? For eksempel legevakt, fastlege, tannlege eller andre. 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 
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utspen7 

Hvilken ukedag skjedde dette? 

 Mandag 
 Tirsdag 
 Onsdag 
 Torsdag 
 Fredag 
 Lørdag 
 Søndag 
 Vet ikke/Husker ikke 

utspen8 

Når på døgnet skjedde dette? 

 Dagtid 
 Kveld 
 Natt 
 Vet ikke/Husker ikke 

utspen9 

Var personen eller personene som gjorde dette påvirket av alkohol eller andre rusmidler? 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Husker ikke 

utspen6 

Hvor skjedde dette? 

 Egen bolig 
 Voldsutøverens bolig 
 Annen privat bolig 
 På arbeidsplass/skole/utdanningsinstitusjon 
 På utested 
 Offentlig tilgjengelig sted, gate, vei, plass, torg, park, skog 
 Offentlig transportmiddel 
 Annet offentlig tilgjengelig sted 
 Utlandet 
 Annet sted:____________ 

utspen11 

Ble hendelsen anmeldt? 

 Ja 
 Nei 

utspen12 

Hva er status for anmeldelsen? 

 Saken er under pågående etterforskning 
 Saken ble etterforsket og henlagt 
 Saken ble etterforsket, og skal komme for retten 
 Saken ble etterforsket og kom for retten 
 Annet:____________ 
 Vet ikke 
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utspen13 

Hva ble utfallet av rettssaken? 

 Rettssaken pågår fortsatt 
 Tiltalt(e) ble dømt 
 Tiltalt(e) ble frifunnet 
 Det var flere tiltalte, og utfallet var forskjellig (minst én ble dømt og minst én ble frifunnet) 

utspen14 

Hva var grunnen til at hendelsen ikke ble anmeldt? 

Kryss av for alle som gjelder din situasjon 

❑ Det var for bagatellmessig 
❑ Det var en privatsak, ikke en politisak 
❑ Det ville ikke hjelpe noe særlig 
❑ Frykt for å ikke bli trodd 
❑ Trodde ikke politiet ville være særlig imøtekommende 
❑ Politiet anbefalte å ikke anmelde 
❑ Jeg liker ikke/er redd for politiet 
❑ Det ville bare føre til mer vold/overgrep 
❑ Ville ikke at det skulle bli rettsak 
❑ Redd for at noen i familien skulle få vite om det 
❑ Familien min ville ikke at hendelsen skulle bli anmeldt 
❑ Jeg ville ikke at noen utenfor familien skulle få vite om det 
❑ Jeg ble ikke trodd 
❑ Jeg ville ikke skape problemer for personen/personene som gjorde det 
❑ Annet:____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utspen15 

Førte hendelsen eller noen av hendelsene til at du oppsøkte «Støttesenter for kriminalitetsutsatte»? 

Støttesenter for kriminalitetsutsatte ble i løpet av 2017 etablert i alle politidistrikt, som et samarbeidstiltak 

mellom politidistriktene og utvalgte kommuner. Støttesentrene skal ivareta dine behov hvis du utsettes for 

kriminalitet 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsannetintro1 

Du svarte at du har blitt utsatt for annen seksuell handling mot din vilje i løpet av 2020. Du vil nå få noen 

spørsmål om denne hendelsen/disse hendelsene. 

 

 

utsannet1 

Innebar hendelsen eller hendelsene at noen utnyttet deg seksuelt mens du sov eller var så påvirket at du ikke 

kunne forsvare deg? 

 Ja 
 Nei 

utsannet2 

Var det samme person som utsatte deg for at noen puttet objekter eller fingre inn i vagina eller anus mot din 

vilje mot din vilje begge/alle gangene? 
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 Det var samme person begge/alle gangene 
 Det var ulike personer 

utsannet3 

Hva var ditt forhold til denne/disse personene da det skjedde? 

Hvis det er flere hendelser med ulike personer, kryss av for alle personer som passer. 

❑ Fremmed 
❑ Bekjent 
❑ Venn 
❑ Kjæreste 
❑ Tidligere kjæreste/partner, men slutt mellom oss da det skjedde 
❑ Samboer, partner eller ektefelle 
❑ Annet familiemedlem 
❑ Tillits/autoritetsperson (for eksempel trener, lærer) 
❑ Annen (ikke oppgi personens navn):____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsannetintro2 

Du svarte at du har vært utsatt for denne handlingen flere ganger i 2020. For de etterfølgende spørsmålene ber vi 

deg om å ta utgangspunkt i den hendelsen i løpet av 2020 som du husker best. 

 

utsannet4 

Var det en mann eller en kvinne som utførte dette? 

 Mann 
 Kvinne 
 Både mann og kvinne 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsannet5 

Førte hendelsen til at du oppsøkte helsevesenet? For eksempel legevakt, fastlege, tannlege eller andre. 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsannet7 

Hvilken ukedag skjedde dette? 

 Mandag 
 Tirsdag 
 Onsdag 
 Torsdag 
 Fredag 
 Lørdag 
 Søndag 
 Vet ikke/Husker ikke 

utsannet8 

Når på døgnet skjedde dette? 

 Dagtid 
 Kveld 
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 Natt 
 Vet ikke/Husker ikke 

utsannet9 

Var personen eller personene som gjorde dette påvirket av alkohol eller andre rusmidler? 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Husker ikke 

utsannet6 

Hvor skjedde dette? 

 Egen bolig 
 Voldsutøverens bolig 
 Annen privat bolig 
 På arbeidsplass/skole/utdanningsinstitusjon 
 På utested 
 Offentlig tilgjengelig sted, gate, vei, plass, torg, park, skog 
 Offentlig transportmiddel 
 Annet offentlig tilgjengelig sted 
 Utlandet 
 Annet sted:____________ 

utsannet11 

Ble hendelsen anmeldt? 

 Ja 
 Nei 

utsannet12 

Hva er status for anmeldelsen? 

 Saken er under pågående etterforskning 
 Saken ble etterforsket og henlagt 
 Saken ble etterforsket, og skal komme for retten 
 Saken ble etterforsket og kom for retten 
 Annet:____________ 
 Vet ikke 

utsannet13 

Hva ble utfallet av rettssaken? 

 Rettssaken pågår fortsatt 
 Tiltalt(e) ble dømt 
 Tiltalt(e) ble frifunnet 
 Det var flere tiltalte, og utfallet var forskjellig (minst én ble dømt og minst én ble frifunnet) 

utsannet14 

Hva var grunnen til at hendelsen ikke ble anmeldt? 

Kryss av for alle som gjelder din situasjon 

❑ Det var for bagatellmessig 
❑ Det var en privatsak, ikke en politisak 
❑ Det ville ikke hjelpe noe særlig 
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❑ Frykt for å ikke bli trodd 
❑ Trodde ikke politiet ville være særlig imøtekommende 
❑ Politiet anbefalte å ikke anmelde 
❑ Jeg liker ikke/er redd for politiet 
❑ Det ville bare føre til mer vold/overgrep 
❑ Ville ikke at det skulle bli rettsak 
❑ Redd for at noen i familien skulle få vite om det 
❑ Familien min ville ikke at hendelsen skulle bli anmeldt 
❑ Jeg ville ikke at noen utenfor familien skulle få vite om det 
❑ Jeg ble ikke trodd 
❑ Jeg ville ikke skape problemer for personen/personene som gjorde det 
❑ Annet:____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsannet15 

Førte hendelsen eller noen av hendelsene til at du oppsøkte «Støttesenter for kriminalitetsutsatte»? 

Støttesenter for kriminalitetsutsatte ble i løpet av 2017 etablert i alle politidistrikt, som et samarbeidstiltak 

mellom politidistriktene og utvalgte kommuner. Støttesentrene skal ivareta dine behov hvis du utsettes for 

kriminalitet 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsflereintro1 

Du har blitt utsatt for flere typer seksuelle overgrep/krenkelser i 2020. 

Du vil nå få noen spørsmål om det som har skjedd deg.  

Trykk "Neste" for å gå videre. 

utsflere0 

Skjedde de seksuelle overgrepene/krenkelsene du ble utsatt for i 2020 samtidig, det vil si i én situasjon/hendelse, 

eller skjedde de på ulike tidspunkt, altså flere situasjoner eller hendelser. 

 Alle typene av seksuelle overgrep/krenkelser skjedde som en del av den samme hendelsen 
 De seksuelle overgrepene/krenkelsene skjedde forskjellige ganger 

utsflere1 

Under ett eller flere av de seksuelle overgrepene/krenkelsene, hendte det at noen utnyttet deg seksuelt mens du 

sov eller var så påvirket at du ikke kunne forsvare deg? 

 Ja, for alle overgrepene/krenkelsene 
 Ja, for noen av overgrepene/krenkelsene 
 Nei 

utsflere2 

Var det samme person som utsatte deg for alle de ulike seksuelle overgrepene/krenkelsene? 

 Det var samme person 
 Det var ulike personer 

utsflere3 

Hva var ditt forhold til denne/disse personene da det skjedde? 

Hvis det var flere ulike personer, kryss av for alle som passer. 

❑ Fremmed 
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❑ Bekjent 
❑ Venn 
❑ Kjæreste 
❑ Tidligere kjæreste/partner, men slutt mellom oss da det skjedde 
❑ Samboer, partner eller ektefelle 
❑ Annet familiemedlem 
❑ Tillits/autoritetsperson (for eksempel trener, lærer) 
❑ Annen (ikke oppgi personens navn):____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsflere4 

Var det en mann eller en kvinne som utførte overgrepene/krenkelsene? 

 Mann 
 Kvinne 
 Både mann og kvinne 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsflere5 

Førte overgrepene/krenkelsene til at du oppsøkte helsevesenet? For eksempel legevakt, fastlege, tannlege eller 

andre. 

 Ja, for alle overgrepene/krenkelsene 
 Ja, for noen av overgrepene/krenkelsene 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsflere7 

Hvilken ukedag skjedde overgrepene/krenkelsene? 

Hvis de skjedde på ulike dager, kryss av for alle dager som passer. 

❑ Mandag 
❑ Tirsdag 
❑ Onsdag 
❑ Torsdag 
❑ Fredag 
❑ Lørdag 
❑ Søndag 
 Vet ikke/Husker ikke 

utsflere8 

Når på døgnet skjedde overgrepene/krenkelsene? 

Hvis de skjedde på ulike tidspunkt, kryss av for alle tidspunkt som passer. 

❑ Dagtid 
❑ Kveld 
❑ Natt 
 Vet ikke/Husker ikke 

utsflere9 

Var personen eller personene som utførte overgrepene/krenkelsene påvirket av alkohol eller andre rusmidler? 

 Ja, for alle overgrepene/krenkelsene 
 Ja, for noen av overgrepene/krenkelsene 
 Nei 
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 Vet ikke/Husker ikke 

utsflere6 

Hvor skjedde overgrepene/krenkelsene? 

Hvis de skjedde på ulike steder, kryss av for alle steder som passer. 

❑ Egen bolig 
❑ Voldsutøverens bolig 
❑ Annen privat bolig 
❑ På arbeidsplass/skole/utdanningsinstitusjon 
❑ På utested 
❑ Offentlig tilgjengelig sted, gate, vei, plass, torg, park, skog 
❑ Offentlig transportmiddel 
❑ Annet offentlig tilgjengelig sted 
❑ Utlandet 
❑ Annet sted:____________ 
❑ Vet ikke/Husker ikke 

utsflere11 

Ble overgrepene/krenkelsene anmeldt? 

 Ja, alle overgrepene/krenkelsene ble anmeldt 
 Ikke alle, men minst ett av overgrepene/krenkelsene ble anmeldt 
 Nei, ingen av overgrepene/krenkelsene ble anmeldt 

utsflere12 

Hva er status for anmeldelsen(e)? 

Hvis du har anmeldt flere ulike saker, kryss av for alle alternativer som passer. 

❑ Saken(e) er under pågående etterforskning 
❑ Saken(e) ble etterforsket og henlagt 
❑ Saken(e) ble etterforsket, og skal komme for retten 
❑ Saken(e) ble etterforsket og kom for retten 
❑ Annet:____________ 
 Vet ikke 

utsflere13 

Hva ble utfallet av rettssaken(e)? 

Hvis du er eller har vært involvert i flere rettssaker i 2020, kryss av for alle alternativer som passer. 

❑ Rettssaken(e) pågår fortsatt 
❑ Tiltalt(e) ble dømt 
❑ Tiltalt(e) ble frifunnet 
❑ Det var flere tiltalte, og utfallet var forskjellig (minst én ble dømt og minst én ble frifunnet) 

utsflere14 

Du har svart at du i minst ett tilfelle i 2020, har valgt å ikke anmelde et overgrep/krenkelse. 

Hva var grunnen til at overgrepet/krenkelsen ikke ble anmeldt? 

Kryss av for alle som gjelder din situasjon 

❑ Det var for bagatellmessig 
❑ Det var en privatsak, ikke en politisak 
❑ Det ville ikke hjelpe noe særlig 
❑ Frykt for å ikke bli trodd 
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❑ Trodde ikke politiet ville være særlig imøtekommende 
❑ Politiet anbefalte å ikke anmelde 
❑ Jeg liker ikke/er redd for politiet 
❑ Det ville bare føre til mer vold/overgrep 
❑ Ville ikke at det skulle bli rettsak 
❑ Redd for at noen i familien skulle få vite om det 
❑ Familien min ville ikke at hendelsen skulle bli anmeldt 
❑ Jeg ville ikke at noen utenfor familien skulle få vite om det 
❑ Jeg ble ikke trodd 
❑ Jeg ville ikke skape problemer for personen/personene som gjorde det 
❑ Annet:____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsflere15 

Førte overgrepene/krenkelsene til at du minst én gang i 2020 oppsøkte «Støttesenter for kriminalitetsutsatte»? 

Støttesenter for kriminalitetsutsatte ble i løpet av 2017 etablert i alle politidistrikt, som et samarbeidstiltak 

mellom politidistriktene og utvalgte kommuner. Støttesentrene skal ivareta dine behov hvis du utsettes for 

kriminalitet 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsdiginfo 

Du vil nå få spørsmål om seksuelle hendelser mot din vilje over internett eller digitalt som du kan ha opplevd 

noen gang i løpet av livet ditt. 

 

utsdbilde1 

Har du noen gang, mot din vilje, blitt tatt bilde av eller filmet under seksuelle handlinger? 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsdbilde2 

Ble du utsatt for denne/disse handlingen(e) i 2020? 

 Ja, en gang 
 Ja, flere ganger 
 Nei, hendelsen(e) skjedde i et annet år enn 2020 

utsdbilde3 

Var det samme person som utsatte deg for denne handlingen begge/alle gangene? 

 Det var samme person begge/alle gangene 
 Det var ulike personer 

utsdbilde4 

Hva var ditt forhold til denne/disse personene da det skjedde? 

Hvis det er flere hendelser med ulike personer, kryss av for alle personer som passer. 

❑ Fremmed 
❑ Bekjent 
❑ Venn 
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❑ Kjæreste 
❑ Samboer, partner eller ektefelle 
❑ Annet familiemedlem 
❑ Tillits/autoritetsperson (for eksempel trener, lærer) 
❑ Annen (ikke oppgi personens navn):____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsdbildeinfo1 

Du svarte at du har vært utsatt for denne handlingen flere ganger i 2020. For de etterfølgende spørsmålene ber vi 

deg om å ta utgangspunkt i den hendelsen i løpet av 2020 som du husker best. 

 

utsdbilde5 

Var det en mann eller en kvinne som utførte dette? 

 Mann 
 Kvinne 
 Både mann og kvinne 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsdbilde6 

Ble hendelsen anmeldt? 

 Ja 
 Nei 

utsdbilde7 

Hva er status for anmeldelsen? 

 Saken er under pågående etterforskning 
 Saken ble etterforsket og henlagt 
 Saken ble etterforsket, og skal komme for retten 
 Saken ble etterforsket og kom for retten 
 Annet:____________ 
 Vet ikke 

utsdbilde8 

Hva ble utfallet av rettssaken? 

 Rettssaken pågår fortsatt 
 Tiltalt(e) ble dømt 
 Tiltalt(e) ble frifunnet 
 Det var flere tiltalte, og utfallet var forskjellig (minst én ble dømt og minst én ble frifunnet) 

utsdbilde9 

Hva var grunnen til at hendelsen ikke ble anmeldt? 

Kryss av for alle som gjelder din situasjon 

❑ Det var for bagatellmessig 
❑ Det var en privatsak, ikke en politisak 
❑ Det ville ikke hjelpe noe særlig 
❑ Frykt for å ikke bli trodd 
❑ Trodde ikke politiet ville være særlig imøtekommende 
❑ Politiet anbefalte å ikke anmelde 
❑ Jeg liker ikke/er redd for politiet 
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❑ Det ville bare føre til mer vold/overgrep 
❑ Ville ikke at det skulle bli rettsak 
❑ Redd for at noen i familien skulle få vite om det 
❑ Familien min ville ikke at hendelsen skulle bli anmeldt 
❑ Jeg ville ikke at noen utenfor familien skulle få vite om det 
❑ Jeg ble ikke trodd 
❑ Jeg ville ikke skape problemer for personen/personene som gjorde det 
❑ Annet:____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsdbilde10 

Førte hendelsen eller noen av hendelsene til at du oppsøkte «Støttesenter for kriminalitetsutsatte»? 

Støttesenter for kriminalitetsutsatte ble i løpet av 2017 etablert i alle politidistrikt, som et samarbeidstiltak 

mellom politidistriktene og utvalgte kommuner. Støttesentrene skal ivareta dine behov hvis du utsettes for 

kriminalitet 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsdtrue1 

Har noen, noen gang, truet med å dele seksualiserte bilder eller videoer av deg? 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsdtrue2 

Ble du utsatt for denne/disse handlingen(e) i 2020? 

 Ja, en gang 
 Ja, flere ganger 
 Nei, hendelsen(e) skjedde i et annet år enn 2020 

utsdtrue3 

Var det samme person som utsatte deg for denne handlingen begge/alle gangene? 

 Det var samme person begge/alle gangene 
 Det var ulike personer 

utsdtrue4 

Hva var ditt forhold til denne/disse personene da det skjedde? 

Hvis det er flere hendelser med ulike personer, kryss av for alle personer som passer. 

❑ Fremmed 
❑ Bekjent 
❑ Venn 
❑ Kjæreste 
❑ Samboer, partner eller ektefelle 
❑ Annet familiemedlem 
❑ Tillits/autoritetsperson (for eksempel trener, lærer) 
❑ Annen (ikke oppgi personens navn):____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 
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utsdtrueinfo1 

Du svarte at du har vært utsatt for denne handlingen flere ganger i 2020. For de etterfølgende spørsmålene ber vi 

deg om å ta utgangspunkt i den hendelsen i løpet av 2020 som du husker best. 

 

utsdtrue5 

Var det en mann eller en kvinne som utførte dette? 

 Mann 
 Kvinne 
 Både mann og kvinne 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsdtrue6 

Ble hendelsen anmeldt? 

 Ja 
 Nei 

utsdtrue7 

Hva er status for anmeldelsen? 

 Saken er under pågående etterforskning 
 Saken ble etterforsket og henlagt 
 Saken ble etterforsket, og skal komme for retten 
 Saken ble etterforsket og kom for retten 
 Annet:____________ 
 Vet ikke 

utsdtrue8 

Hva ble utfallet av rettssaken? 

 Rettssaken pågår fortsatt 
 Tiltalt(e) ble dømt 
 Tiltalt(e) ble frifunnet 
 Det var flere tiltalte, og utfallet var forskjellig (minst én ble dømt og minst én ble frifunnet) 

utsdtrue9 

Hva var grunnen til at hendelsen ikke ble anmeldt? 

Kryss av for alle som gjelder din situasjon 

❑ Det var for bagatellmessig 
❑ Det var en privatsak, ikke en politisak 
❑ Det ville ikke hjelpe noe særlig 
❑ Frykt for å ikke bli trodd 
❑ Trodde ikke politiet ville være særlig imøtekommende 
❑ Politiet anbefalte å ikke anmelde 
❑ Jeg liker ikke/er redd for politiet 
❑ Det ville bare føre til mer vold/overgrep 
❑ Ville ikke at det skulle bli rettsak 
❑ Redd for at noen i familien skulle få vite om det 
❑ Familien min ville ikke at hendelsen skulle bli anmeldt 
❑ Jeg ville ikke at noen utenfor familien skulle få vite om det 
❑ Jeg ble ikke trodd 
❑ Jeg ville ikke skape problemer for personen/personene som gjorde det 
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❑ Annet:____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsdtrue10 

Førte hendelsen eller noen av hendelsene til at du oppsøkte «Støttesenter for kriminalitetsutsatte»? 

Støttesenter for kriminalitetsutsatte ble i løpet av 2017 etablert i alle politidistrikt, som et samarbeidstiltak 

mellom politidistriktene og utvalgte kommuner. Støttesentrene skal ivareta dine behov hvis du utsettes for 

kriminalitet 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsddele1 

Har noen, noen gang, mot din vilje delt seksualiserte bilder eller videoer av deg? 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsddele2 

Ble du utsatt for denne/disse handlingen(e) i 2020? 

 Ja, en gang 
 Ja, flere ganger 
 Nei, hendelsen(e) skjedde i et annet år enn 2020 

utsddele3 

Var det samme person som utsatte deg for denne handlingen begge/alle gangene? 

 Det var samme person begge/alle gangene 
 Det var ulike personer 

utsddele4 

Hva var ditt forhold til denne/disse personene da det skjedde? 

Hvis det er flere hendelser med ulike personer, kryss av for alle personer som passer. 

❑ Fremmed 
❑ Bekjent 
❑ Venn 
❑ Kjæreste 
❑ Samboer, partner eller ektefelle 
❑ Annet familiemedlem 
❑ Tillits/autoritetsperson (for eksempel trener, lærer) 
❑ Annen (ikke oppgi personens navn):____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsddeleinfo1 

Du svarte at du har vært utsatt for denne handlingen flere ganger i 2020. For de etterfølgende spørsmålene ber vi 

deg om å ta utgangspunkt i den hendelsen i løpet av 2020 som du husker best. 

 

utsddele5 

Var det en mann eller en kvinne som utførte dette? 
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 Mann 
 Kvinne 
 Både mann og kvinne 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsddele6 

Ble hendelsen anmeldt? 

 Ja 
 Nei 

utsddele7 

Hva er status for anmeldelsen? 

 Saken er under pågående etterforskning 
 Saken ble etterforsket og henlagt 
 Saken ble etterforsket, og skal komme for retten 
 Saken ble etterforsket og kom for retten 
 Annet:____________ 
 Vet ikke 

utsddele8 

Hva ble utfallet av rettssaken? 

 Rettssaken pågår fortsatt 
 Tiltalt(e) ble dømt 
 Tiltalt(e) ble frifunnet 
 Det var flere tiltalte, og utfallet var forskjellig (minst én ble dømt og minst én ble frifunnet) 

utsddele9 

Hva var grunnen til at hendelsen ikke ble anmeldt? 

Kryss av for alle som gjelder din situasjon 

❑ Det var for bagatellmessig 
❑ Det var en privatsak, ikke en politisak 
❑ Det ville ikke hjelpe noe særlig 
❑ Frykt for å ikke bli trodd 
❑ Trodde ikke politiet ville være særlig imøtekommende 
❑ Politiet anbefalte å ikke anmelde 
❑ Jeg liker ikke/er redd for politiet 
❑ Det ville bare føre til mer vold/overgrep 
❑ Ville ikke at det skulle bli rettsak 
❑ Redd for at noen i familien skulle få vite om det 
❑ Familien min ville ikke at hendelsen skulle bli anmeldt 
❑ Jeg ville ikke at noen utenfor familien skulle få vite om det 
❑ Jeg ble ikke trodd 
❑ Jeg ville ikke skape problemer for personen/personene som gjorde det 
❑ Annet:____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsddele10 

Førte hendelsen eller noen av hendelsene til at du oppsøkte «Støttesenter for kriminalitetsutsatte»? 
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Støttesenter for kriminalitetsutsatte ble i løpet av 2017 etablert i alle politidistrikt, som et samarbeidstiltak 

mellom politidistriktene og utvalgte kommuner. Støttesentrene skal ivareta dine behov hvis du utsettes for 

kriminalitet 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsdtvang1 

Har noen, noen gang, presset eller tvunget deg til å sende seksualiserte bilder eller videoer av deg selv? 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsdtvang2 

Ble du utsatt for denne/disse handlingen(e) i 2020? 

 Ja, en gang 
 Ja, flere ganger 
 Nei, hendelsen(e) skjedde i et annet år enn 2020 

utsdtvang3 

Var det samme person som utsatte deg for denne handlingen begge/alle gangene? 

 Det var samme person begge/alle gangene 
 Det var ulike personer 

utsdtvang4 

Hva var ditt forhold til denne/disse personene da det skjedde? 

Hvis det er flere hendelser med ulike personer, kryss av for alle personer som passer. 

❑ Fremmed 
❑ Bekjent 
❑ Venn 
❑ Kjæreste 
❑ Samboer, partner eller ektefelle 
❑ Annet familiemedlem 
❑ Tillits/autoritetsperson (for eksempel trener, lærer) 
❑ Annen (ikke oppgi personens navn):____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsdtvanginfo1 

Du svarte at du har vært utsatt for denne handlingen flere ganger i 2020. For de etterfølgende spørsmålene ber vi 

deg om å ta utgangspunkt i den hendelsen i løpet av 2020 som du husker best. 

 

utsdtvang5 

Var det en mann eller en kvinne som utførte dette? 

 Mann 
 Kvinne 
 Både mann og kvinne 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 
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utsdtvang6 

Ble hendelsen anmeldt? 

 Ja 
 Nei 

utsdtvang7 

Hva er status for anmeldelsen? 

 Saken er under pågående etterforskning 
 Saken ble etterforsket og henlagt 
 Saken ble etterforsket, og skal komme for retten 
 Saken ble etterforsket og kom for retten 
 Annet:____________ 
 Vet ikke 

utsdtvang8 

Hva ble utfallet av rettssaken? 

 Rettssaken pågår fortsatt 
 Tiltalt(e) ble dømt 
 Tiltalt(e) ble frifunnet 
 Det var flere tiltalte, og utfallet var forskjellig (minst én ble dømt og minst én ble frifunnet) 

utsdtvang9 

Hva var grunnen til at hendelsen ikke ble anmeldt? 

Kryss av for alle som gjelder din situasjon 

❑ Det var for bagatellmessig 
❑ Det var en privatsak, ikke en politisak 
❑ Det ville ikke hjelpe noe særlig 
❑ Frykt for å ikke bli trodd 
❑ Trodde ikke politiet ville være særlig imøtekommende 
❑ Politiet anbefalte å ikke anmelde 
❑ Jeg liker ikke/er redd for politiet 
❑ Det ville bare føre til mer vold/overgrep 
❑ Ville ikke at det skulle bli rettsak 
❑ Redd for at noen i familien skulle få vite om det 
❑ Familien min ville ikke at hendelsen skulle bli anmeldt 
❑ Jeg ville ikke at noen utenfor familien skulle få vite om det 
❑ Jeg ble ikke trodd 
❑ Jeg ville ikke skape problemer for personen/personene som gjorde det 
❑ Annet:____________ 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 

utsdtvang10 

Førte hendelsen eller noen av hendelsene til at du oppsøkte «Støttesenter for kriminalitetsutsatte»? 

Støttesenter for kriminalitetsutsatte ble i løpet av 2017 etablert i alle politidistrikt, som et samarbeidstiltak 

mellom politidistriktene og utvalgte kommuner. Støttesentrene skal ivareta dine behov hvis du utsettes for 

kriminalitet 

 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/Ønsker ikke å svare 
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utsiinfo1 

Du vil nå få spørsmål om lovbrudd over internett som du kan ha blitt utsatt for i 2020. 

 

Trykk "Neste" for å gå videre. 

utsikort1 

Har noen misbrukt dine kortopplysninger på internett i løpet av 2020? 

Det vil si at en annen person har brukt et av dine bankkort(nummer) uten din tillatelse, for å kjøpe en vare eller 

tjeneste på internett. Hvis du ikke husker antallet ganger dette har skjedd i 2020, svar så nøyaktig som du kan. 

 Ja, (antall ganger)____________ 
 Nei 

utsikort2 

Har du anmeldt hendelsen til politiet? 

Hvis dette har skjedd flere ganger i 2020, ta utgangspunkt i hendelsen som skjedde sist 

 Ja 
 Nei, men politiet fikk vite om det på annen måte 
 Nei 

utsikort3 

Hva var beløpet som ble trukket fra ditt kort før det ble sperret? 

 ______________________________ 

 

utsikjop1 

Har du blitt bedratt ved kjøp av varer eller tjenester over internett i løpet av 2020? 

Det vil si at du ikke mottok det du betalte for, eller at varen du bestilte viste seg å være en falsk kopi. Hvis du 

ikke husker antallet ganger dette har skjedd i 2020, svar så nøyaktig som du kan. 

 Ja, (antall ganger)____________ 
 Nei 

utsikjop2 

Har du anmeldt hendelsen til politiet? 

Hvis dette har skjedd flere ganger i 2020, ta utgangspunkt i hendelsen som skjedde sist 

 Ja 
 Nei, men politiet fikk vite om det på annen måte 
 Nei 

utsikjop3 

Hvor stort var beløpet du ble bedratt for? 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

utsibed1 

Har du blitt utsatt for kontaktbedrageri på internett i løpet av 2020? 

Kontaktbedrageri vil si at du har overført et pengebeløp til en person du fikk kontakt med på internett, som 

senere viste seg å være en bedrager. Det kan f.eks. være reiseutgifter eller utgifter i forskudd for å motta et 

større beløp (f.eks. arv fra et ukjent familiemedlem, lotterigevinst eller glemte konti). Bedrageren kan både være 

en person du ikke kjente, en person som utga seg for at være en du kjenner, eller være en person du hadde møtt 
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på internett, f.eks. på et datingside. Hvis du ikke husker antallet ganger dette har skjedd i 2020, svar så nøyaktig 

som du kan. 

 Ja, (antall ganger)____________ 
 Nei 

utsibed2 

Har du anmeldt hendelsen til politiet? 

Hvis dette har skjedd flere ganger i 2020, ta utgangspunkt i hendelsen som skjedde sist 

 Ja 
 Nei, men politiet fikk vite om det på annen måte 
 Nei 

utsibed3 

Hvor stort var beløpet du ble bedratt for? 

 ______________________________ 

 

utsibilde1 

Har du i løpet av 2020 opplevd at bilder eller videoer av deg har blitt videresendt til andre, eller spredt på 

internett, mot din vilje? 

Hvis du ikke husker antallet ganger dette har skjedd i 2020, svar så nøyaktig som du kan. 

 Ja, (antall ganger)____________ 
 Nei 

utsibilde2 

Har du anmeldt hendelsen til politiet? 

Hvis dette har skjedd flere ganger i 2020, ta utgangspunkt i hendelsen som skjedde sist 

 Ja 
 Nei, men politiet fikk vite om det på annen måte 
 Nei 

utsibilde3 

Var innholdet i bildene eller videoene som ble spredt av en seksuell karakter? 

Hvis dette har skjedd flere ganger i 2020, ta utgangspunkt i hendelsen som skjedde sist. 

 Ja 
 Nei 

utsitrak1 

Har du vært utsatt for gjentakende trakasserende oppførsel, fra samme person, via telefon, SMS eller internett 

(sosiale medier som Facebook, Twitter, Instagram eller Snapchat, chat-program, internettsider, kommentarfelt) i 

løpet av 2020? 

Vi ber deg se bort fra telefonsalg, e-poster som forsøker å selge deg ting osv. Hvis du ikke husker antallet ganger 

dette har skjedd i 2020, svar så nøyaktig som du kan. 

 Ja, (antall ganger)____________ 
 Nei 

utsitrak2 

Har du anmeldt hendelsen til politiet? 
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Hvis dette har skjedd flere ganger i 2020, ta utgangspunkt i hendelsen som skjedde sist. 

 Ja 
 Nei, men politiet fikk vite om det på annen måte 
 Nei 

utsitrak3 

Har trakasseringen hatt en seksuell karakter? 

Hvis dette har skjedd flere ganger i 2020, ta utgangspunkt i hendelsen som skjedde sist. 

 Ja 
 Nei 

utsiident1 

Har du opplevd misbruk av dine personopplysninger eller identitetsbevis (inkludert «identitetstyveri») på 

internett i løpet av 2020? 

Vi ber deg her om å ikke regne med misbruk av kortopplysninger på internett. Hvis du ikke husker antallet 

ganger dette har skjedd i 2020, svar så nøyaktig som du kan. 

 Ja, (antall ganger)____________ 
 Nei 

utsiident2 

Har du anmeldt hendelsen til politiet? 

Hvis dette har skjedd flere ganger i 2020, ta utgangspunkt i hendelsen som skjedde sist. 

 Ja 
 Nei, men politiet fikk vite om det på annen måte 
 Nei 

Infotruslerhat 

Vi nærmer oss nå slutten av undersøkelsen. Takk for alle dine svar så langt. 

 

 Helt til slutt har vi noen spørsmål om trusler og hatkriminalitet.  

 

Trykk "Neste" for å gå videre. 

uttruss1 

Har noen truet deg slik at du ble redd i 2020? 

 Ja, (antall ganger)____________ 
 Nei 

uttruss2 

Har du anmeldt trusselen(e) til politiet? 

Hvis dette har skjedd flere ganger i 2020, ta utgangspunkt i hendelsen som skjedde sist. 

 Ja 
 Nei, men politiet fikk vite om det på annen måte 
 Nei 

uttruss3 

Hvor hendte dette? 
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Hvis du har opplevd dette flere ganger i løpet av 2020, svar med utgangspunkt i den siste hendelsen du opplevde 

 På telefon/via SMS 
 Som en direkte melding til deg på chatteprogrammer eller sosiale medier 
 På internett for øvrig 
 Egen bolig 
 I boligen til den som kom med truslene 
 Annen privat bolig 
 På arbeidsplass/skole/utdanningsinstitusjon 
 På utested 
 Offentlig tilgjengelig sted, gate, vej, plass, torg, park, skog 
 Offentlig transportmiddel 
 Annet offentlig tilgjengelig sted 
 Utlandet 
 Annet sted:____________ 

uthat1 

Du har tidligere i undersøkelsen svart at du har blitt utsatt for lovbrudd. Mener du at lovbruddet/lovbruddene var 

hatkriminalitet? 

Med hatkriminalitet mener vi at lovbruddet var motivert av diskriminerende holdninger hos utøveren(e) mot din 

person. Hatkriminalitet er lovbrudd med bakgrunn i religion eller livssyn, hudfarge, nasjonal eller etnisk 

opprinnelse, seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, funksjonsevne eller andre forhold ved 

grupper med et særskilt behov for vern. 

 Ja, jeg mener ett/flere av tilfellene var 

hatkriminalitet 

Nei, jeg mener ikke det var 

hatkriminalitet 

Tyveri   

Trusler og trakassering   

Vold   

Seksuelle krenkelser eller 

overgrep   

uthat2 

Hva tror du årsaken(e) til at du ble utsatt for hatkriminalitet var? 

Flere valg mulig 

❑ Min religion/mitt livssyn 
❑ Min hudfarge 
❑ Min nasjonale eller etniske opprinnelse 
❑ Min seksuelle orientering 
❑ Min kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk 
❑ Min funksjonsevne 
❑ Andre forhold (du kan utdype hvis du ønsker):____________ 

uthat3 

Hvor mange ganger har du blitt utsatt for hatkriminalitet? 

 

 Ingen ganger En gang Flere ganger 

I 2020    

Før 2020    

uthat4 

Ble denne hendelsen i 2020 anmeldt til politiet som hatkriminalitet? 



 

 92 

 Ja 
 Nei 
 Ble anmeldt, men ikke som hatkriminalitet 

uthat5 

Ble disse hendelsene i 2020 anmeldt til politiet som hatkriminalitet? 

 Ja, alle hendelsene ble anmeldt som hatkriminalitet 
 Minst én av hendelsene ble anmeldt som hatkriminalitet, men ikke alle 
 Minst én av hendelsene ble anmeldt, men da ikke som hatkriminalitet 
 Ingen av hendelsene ble anmeldt 

uthat6 

Har du noen gang blitt utsatt for hatkriminalitet?  

Med hatkriminalitet mener vi at lovbruddet var motivert av diskriminerende holdninger hos utøveren(e) mot din 

person 

Hatkriminalitet er lovbrudd med bakgrunn i religion eller livssyn, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, 

seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, funksjonsevne eller andre forhold ved grupper med et 

særskilt behov for vern. 

Her ber vi deg om å ta utgangspunkt i hele din livstid, ikke bare i 2020 

 Ja, jeg har vært utsatt for hatkriminalitet 
 Nei, jeg har aldri blitt utsatt for hatkriminalitet 

uthat7 

Hva tror du årsaken(e) til at du ble utsatt for hatkriminalitet var? 

Flere valg mulig 

❑ Min religion/mitt livssyn 
❑ Min hudfarge 
❑ Min nasjonale eller etniske opprinnelse 
❑ Min seksuelle orientering 
❑ Min kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk 
❑ Min funksjonsevne 
❑ Andre forhold 

uthat8 

Hvilke(n) type lovbrudd ble du utsatt for? 

Flere svar mulig 

❑ Tyveri 
❑ Grove trusler 
❑ Vold 
❑ Seksuelle krenkelser eller overgrep 
❑ Annet 

uthat9 

Hvor mange ganger har du blitt utsatt for hatkriminalitet i ditt liv? 

 En gang 
 Flere ganger 

uthat10 

Når ble du sist gang utsatt for hatkriminalitet? 



 

 93 

 

utannet1 

Ble du i løpet av 2020 utsatt for noen andre lovbrudd enn det du er blitt spurt om i dette spørreskjemaet? 

 Ja 
 Nei 

utannet2 

Kan du kort beskrive hva som hendte? 

NB. Vennligst ikke oppgi personnavn i din beskrivelse: 

 

listeeks2_treatment 

Hvor mange av disse påstandene stemmer for deg i 2020? 

 

Jeg har vært mye syk | Jeg har hatt innbrudd i min bolig | Jeg har hatt god helse | Jeg ble slått av min partner | Jeg 

har handlet på nett 

 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

listeeks2_kontroll 

Hvor mange av disse påstandene stemmer for deg i 2020? 

 

Jeg har vært mye syk | Jeg har hatt innbrudd i min bolig | Jeg har hatt god helse | Jeg har handlet på nett 

 0 
 1 
 2 
 3 
 4 

infoavslutning 

Helt til slutt ønsker vi å be om samtykke til påkobling av registerdata, og få dine tilbakemeldinger på hvordan du 

har opplevd å delta i undersøkelsen. 

Trykk "Neste" for å gå videre. 

I tillegg til deltakelse i denne undersøkelsen spør vi deg om du samtykker til at vi innhenter data fra Statistisk 

Sentralbyrås (SSB) registre, for fremtidige forskningsprosjekter. Temaene for disse prosjektene vil være som i 

denne undersøkelsen, nemlig uro og utsatthet for lovbrudd. Registerdataene vi vil innhente er opplysninger om 
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pensjonsgivende inntekt, bosted, høyeste fullførte utdanning, trygder og familieforhold (sivilstand, antall barn, 

antall personer i husholdningen). Om fem år, det vil si i 2026, vil vi kontakte deg på nytt for å minne deg på at 

disse dataene er lagret hos oss.   Vi anonymiserer dataene 31.12.2032. Du kan når som helst trekke samtykket 

tilbake, og da vil alt som er lagret om deg bli slettet fra våre registre.   Samtykker du til at vi innhenter 

informasjon om deg som finnes i offentlige registre hos Statistisk sentralbyrå? Du kan være med i undersøkelsen 

uten å gi samtykke til registerdatakobling. 

 

 Jeg samtykker til innhenting av opplysninger om meg fra SSBs registre.  
 Jeg samtykker ikke til innhenting av opplysninger om meg fra SSBs registre.  

tilbakemelding 

Hva synes du om å være med i denne undersøkelsen? 

 Helt 

uenig 

Litt 

uenig 

Litt 

enig 

Helt 

enig 

Undersøkelsen gir et godt bilde av hva jeg mener     

Undersøkelsen gir et godt bilde av lovbrudd jeg har vært utsatt 

for 
    

Det var lett å svare på spørsmålene     

Undersøkelsen var for lang     

Jeg svarte ærlig på spørsmålene     

Jeg fikk god informasjon om undersøkelsen før jeg bestemte 

meg for å delta 
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