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… som arbeidsgiver
Snakk med dine arbeidstakere, sett fokus på 
menns vold mot kvinner på arbeidsplassen 

… som arbeidskollega
Snakk med dine arbeidskollegaer!

… som mann
Vis standpunkt, konfronter menns vold mot 
kvinner!

… som kvinne
Sett grenser, snakk med noen om hvordan du 
har det!

… som politiker
Sett kjønnsbasert vold på dagsorden, beregn de 
samfunnsøkonomiske konsekvenser av menns 
vold mot kvinner!

Mer informasjon: 
Ta kontakt med ditt lokale krisesenter eller gå 
inn på www.krisesenter.com

Hva kan du gjøre?

Illustrasjonsbilder: 
Kunstner: Tor Baklund
Bildene er lånt ut av Oslo Kongressenter Folkets Hus BA



Han slår
- vi betaler

Menns vold mot kvinner gir store individuelle og samfunnsmessige 
konsekvenser. Vi krever å få vite hva det koster!
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Menns vold mot kvinner er både et menneskerettighets-
problem og et problem for demokrati og deltagelse

Seksuell trakassering, psykisk og fysisk vold, voldtekt, incest, trusler, kjønnslemlestelse, tvangs-
ekteskap, pornografi, prostitusjon, handel med kvinner og drap er ord som beskriver de største 
kriminelle handlinger som begås mot kvinner og barn i hele verden. 
Kvinner, uavhengig av hvor de lever, hvor gamle de er eller hvilken status de har, er utsatt for vold. 
Globalt sett har hver tredje kvinne vært utsatt for mishandling, seksuelle overgrep eller andre 
former for vold i løpet av sin levetid.  Vold mot kvinner er så omfattende at det i følge en studie fra 
Verdensbanken utgjør en global helsetrussel på linje med HIV/AIDS og kreft.

De fysiske og psykiske konsekvensene av vold hindrer kvinners fulle deltakelse i samfunnet. 
Dette har igjen samfunnsmessige konsekvenser og utgjør et direkte hinder for et lands økono-
miske, politiske og demokratiske utvikling. 

Under årets aksjon stiller vi krav til myndighetene om å beregne de samfunnsøkonomiske  
konsekvenser av menns vold mot kvinner. 

Dette ble allerede foreslått i NOU 2003:31 ”Retten til et liv uten vold”.

Menn slår  - vi betaler



Hvorfor?

Bevisstgjøring om voldens samfunnsøkono- �
miske kostnader kan gi større forståelse for 
voldens alvor.  

Økonomiske beregninger av kostnader er  �
viktige premisser for politiske prioriter-
inger.  

Kunnskap om voldens samfunnsøkono- �
miske kostnader gir politikere og andre  
beslutningstakere et bedre grunnlag for 
sine disponeringer. Beregninger av slike  
kostnader synliggjør og tvinger frem en 
prioritering av tiltak for å bekjempe vold.  

Å undersøke kostnader forbundet med  �
varige mén som følge av vold. Varige mén  
påvirker voldsofrenes livssituasjon og kan 
over tid medføre betydelige kostnader. 
Liknende undersøkelser og beregninger er 
blitt gjort for kostnadene forbundet med 
skader etter trafikkulykker1. Beregning av 
slike kostnader kan gi incitament til å iverk-
sette blant annet forebyggende tiltak. 
 

Å beregne de samfunnsøkonomiske kost- �
nadene forbundet med menns vold mot 
kvinner kan gi mer målrettet og treffsikker 
ressursbruk fra det offentlige.  

Bevisstgjøring knyttet til hvor kostnader  �
blir belastet i samfunnsøkonomien kan 
avdekke heldige eller mindre heldige priori-
teringer og reduserer risikoen for utilsikt-
ede konsekvenser.
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Tall og fakta 2

Menns vold mot kvinner
- Verdensbasis

1 av 3 kvinner i verden har blitt utsatt for  �
vold 

Om lag hver fjerde kvinne i verden utsettes  �
for vold i eget hjem 

På verdensbasis blir 1 av 5 kvinner voldtatt i  �
løpet av livet 

1 av 3 kvinner blir hvert år voldtatt i Sør- �
Afrika 

50 prosent av kvinner i Bangladesh, Etiopia,  �
Peru og Tanzania har vært utsatt for psykisk 
og sexualisert vold av samlivspartner. I 
enkelte områder i Etiopia er tallet oppe i 71 
prosent 

Vold mot kvinner utgjør en global helse- �
trussel på linje med HIV/AIDS og kreft 
 
 
 
 

De fysiske og psykiske konsekvensene av  �
vold hindrer kvinners fulle deltakelse i 
samfunnet 

Vold i hjemmet er en av hovedårsakene til  �
skader og død blant kvinner i hele verden  

I Alexandria, Egypt blir   �
47 prosent av kvinner som har vært utsatt 
for voldtekt drept av nære slektninger 

Millioner kvinner og jenter blir kjøpt og  �
solgt verden over  
- enten inn i ekteskap,  
prostitusjon eller slaveri  

Hundretusentalls kvinner blir solgt til  �
lokale prostitusjonsmarkeder i Europa, 
mange av kvinnene blir trafikkert inn i 
prostitusjonen i Norge 
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Menns vold mot kvinner
i likestillingsnorge 

Fra 1992 til og med 2008 har   �
41 827 kvinner og 30 883 barn overnattet til 
sammen 1 458 407 døgn på krisesentrene 
i Norge 

Anslagsvis 1746 kvinner overnattet på et  �
krisesenter i 2008. Til sammen hadde disse 
2257 opphold bak seg der de overnattet 
minst et døgn på senteret  

59,5 % av kvinnene som bodde på sentrene  �
i 2008 hadde inn-vandrerbakgrunn, 28 % av 
kvinnene var gift med norske menn  

49 % av kvinnene hadde med barn på kris- �
esentrene i 2008 (1506 barn) 

Hver fjerde kvinne dro hjem til overgriper  �
etter første oppholdet på krisesenteret. 
Kvinner med barn dro i større grad tilbake 
til overgriper (24 %) enn de som ikke hadde 
med barn (20 %) 
 
 

Av de 2 257 oppholdene på krisesenteret  �
anmeldte 34 % forholdet til politiet i 2008. I 
2006 anmeldte kun 28 % 

Hver fjerde kvinne har vært utsatt for en  �
eller annen form for vold eller trusler om 
vold i Norge viser en undersøkelse gjen-
nomført av NIBER og NTNU (mai 2005) 

Samme undersøkelse viser at en av ti kvin- �
ner har etter fylte 15 år opplevd voldtekt 

Politiet i Oslo rapporterer at 7 av 10 voldtek- �
ter blir begått i private hjem  

I 2008 ble det anmeldt over 2,5 voldtekter  �
pr. dag i Norge (944) 

På grunn av menns vold er over 1 000 kvin- �
ner i Norge på flukt. De bor på hemmelig 
adresse og lever under de strengeste koder3  

De fysiske og psykiske konse-kvensene  �
av vold hindrer kvinners fulle deltakelse i 
samfunnet 
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Å være i arbeid er sett på som meget verdifullt. 
Gjennom arbeid oppnår man uavhengighet, 
økt sikkerhet, sosial tilhørlighet og selvtillitt.  
Kvinner som har blitt utsatt for menns vold er 
overrepresentert som arbeidsledige i samfun-
net4. 

Krisesenterstatistikken for 2008 viser at kvin-
ner som kommer til krisesentrene er i mye 
mindre grad yrkesaktive enn kvinner ellers i 
Norge og at andelen på ulike stønader, trygd 
eller pensjon er langt høyere5. En doktorgrads 
studie av Kjersti Alsaker ved Universitetet i 
Bergen fra 2008 viser at 38 % av de voldsut-
satte kvinnene som kom til krisesentrene ikke 
fikk lov av mannen å jobbe6.

Søvnproblemer, depresjon, angst, hukom-
melsestap, posttraumatisk stress lidelse, 
selvmordsadferd og isolasjon er bare noen av 
konsekvensene av menns vold mot kvinner. 
I www.aetat.no sin års statistikk for 2006 er 
kvinner overrepresentert blant yrkeshemmede 
med psykiske lidelser. Fra 1994 til 2006 ble 
antallet yrkeshemmede med psykiske lidelser 

”Et inkluderende arbeidsliv”?

nesten tredoblet fra 7.900 til 22.000 personer. 
Kvinner utgjorde 57 % av yrkeshemmede med 
psykiske lidelser og 50 % av alle yrkeshem-
mede.” 

Forskning viser at voldsutsatte kvinner som er 
yrkesaktive har dårligere livskvalitet enn volds-
utsatte kvinner som ikke er yrkesaktive, og 
at de opplever store problemer med å mestre 
arbeidslivet. Dette kan skyldes at de i høyere 
grad ikke kommer på jobb, kommer for sent, 
drar for tidlig eller er oftere sykmeldt enn an-
dre kvinner. Ofte må de skjule årsakene til at 
de er borte fra jobb. Dette resulterer i følelser 
som skyld, skam og lav selvtillitt, i tillegg til de 
langvarige skadene som er konsekvenser av 
den fysiske og psykiske volden7.   
 
Studier viser at betroelse og støtte på arbe-
idsplassen er viktig for å klare å fortsette i 
jobben8.  Men dessverre betror få seg til sine 
arbeidskolleger.  
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”Anne” jobber på kontor. Hun er en dyktig medarbeider, 
og hun trives med sine arbeidsoppgaver. Kollegaer opp-
lever Anne som svært lite sosial. Det de ikke vet er at hun 
lever med en svært kontrollerende og voldelig mann, 
som nekter henne å ha omgang med kollegaer.  I tillegg 
hender det at han rett og slett nekter henne å gå på jobb. 
Enten er det sjalusi mot mannlige kolleger eller er det 
fordi han bare mener at hun skal være hjemme. Av og til 
slår han henne og da vil hun ikke gå på jobb før de syn-
lige merkene kan sminkes bort. Han ringer flere ganger 
om dagen for å kontrollere at hun er på jobb og han 
forlanger stadig mer av henne i forhold til hva hun skal 
gjøre for han hjemme. En gang ringte han og ba henne 
med på lunsj. Da kjørte han bare hjem og nektet henne å 
gå tilbake på jobb. 

Etter hvert har ”Anne” gått ned i 50 prosent stilling for å 
mestre alt, samtidig som hun ofte er sykemeldt. I peri-
oder sover hun dårlig, og føler at hun har konsentrasjons-
problemer på jobben. Men det ser bare ut til at han for-
langer mer av henne - nå som hun har så mye fri. 

Hva koster menns vold den enkelte kvinne?
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”Anne” mister:
halvparten av sin økonomiske frihet/ �
uavhengighet
mye av kontakten med andre - nettverk �
mye av anerkjennelsen som arbeid gir �
pensjonsgivende inntekt – og blir minste- �
pensjonist
tapte utviklings- og utdanningsmuligheter �

”Anne” er av de som får jobbe, til tross for en 
voldelig mann. Men hva taper de kvinnene 
som ikke får lov av sin partner å jobbe? De 
får ingen korrektiver fra samfunnet. Ingen 
anerkjennelse. Intet nettverk å gå til om det 
trengs. Ingen økonomisk frihet. Ingen pen-
sjonsgivende inntekt. De hindres i demokrat-
iske rettigheter.

Dette koster volden samfunnet:
Sykefravær, spesielt blant kvinner �
Uføretrygd �
Fravær av god arbeidskraft �
Bidrag i frivillige organisasjoner og   �
samfunnsdemokratiet
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Storbritannia NOK 285 milliarder

Nederland NOK 1,3 milliarder

Finland NOK 755 millioner 

Dette er årlige beregninger som inkluder kostnader for staten, 

ansatte, menneskelig og emosjonell lidelse, kostnader for politi og 

rettssystemet, helse- og sosialtjenester, krisesentre, sivil juridisk bi-

stand samt andre tjenester og tap i form av økonomisk utbytte.    

Kilde: European Commission, Family violence 2009 

Hva koster menns vold mot kvinner i andre land? 



11

1) Velferdstap ved trafikkulykker, Rapport 0092/1991, Transportøkonomisk Institutt

2) Kilder: www.unifem.org / www.unfpa.org / www.krisesenter.com/WHO/Verdensbanken/Sentio Research Norge 

2009/SSB

3) Å leve under de strengeste koder eller ”strengt fortrolig adresse” betyr at dine personalia er stemplet hemmelig, og 

bare folkeregisterpersonell i bostedskommunen din og autorisert personell i Skattedirektoratet, kjenner adressen din

4) Neroien A & Schei B (2008). Partner violence and health: results from the first national study on violence against 

woman in Norway. Scand J. Public Health 36: 161-168  

5) Sentio Research (2009). Rapportering fra krisesentrene 2008. Trondheim

6) Alsaker, K (2008). Quality of life among women who have experienced intimate partner violence. Bergen: Univer-

sity of Bergen 

7) Alsaker K, Moen EB, Baste V (2009). Employment, experience of intimate partner violence, and health related 

quality of life. Journal of Psychology and Counseling 1(4): 060-063

8) Rothman EF, Hathaway J, Stidsen A, de Vries HF (2007). How employment helps female victims of intimate 

partner violence: a qualitative study. J. Occup. Health. Psychol. 12: 136-143

Swanberg J, Macke C, Logan TK (2007). Working women making it work: intimate partner violence, employment, 

and workplace support. J. Interpers. Violence 22: 292-311

Tolman & Wang (2005). Domestic violence and women’s employment: fixed effects models of three waves of women’s 

employment study data. Am. J. Community Psychol. 36: 147-158


