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Mer än en fjärdedel (27,5%) av alla kvinnor har någon gång i livet varit utsatta för övergrepp. 
Av dem som varit utsatta lider majoriteten på något sätt av övergreppen, även lång tid efteråt. 
 
Dessa uppgifter är baserade på en studie med 4150 kvinnor slumpmässigt utvalda ur 
befolkningsregistret i Östergötlands län. I studien undersöktes förekomst av fysiska, sexuella 
och psykiska övergrepp. Knappt 20%  av kvinnorna rapporterade fysiska övergrepp (19,4 %) 
respektive psykiska övergrepp (18,2 %), och knappt 10% hade varit med om sexuella 
övergrepp (9,2 %). De kvinnor som hade varit utsatta för övergrepp hade mer problem i form 
av depression, ångest och störd sömn, samt mer sjukskrivning under det senaste året. De hade 
oftare kroppsliga besvär som läkarna inte kunnat hitta någon orsak till (somatisering) än 
kvinnor som inte varit med om övergrepp. Kvinnor från övergreppsgruppen hade också i lägre 
utsträckning varit yrkesmässigt sysselsatta under det senaste året.  
 
Ju fler och ju svårare övergrepp, desto mer problem hade kvinnorna. Dock hade även de 
kvinnor som upplevt övergrepp vid något enstaka tillfälle mer hälsoproblem än de kvinnor 
som inte varit utsatta för övergrepp. 
 
En mindre grupp av kvinnorna i studien fick sedan mer ingående frågor om övergrepp, om 
kontakter med vårdinstanser och myndigheter och om olika hälsoproblem. De flesta 
kvinnorna hade inte polisanmält övergreppen. Mindre än hälften hade sökt professionell hjälp 
för problem kopplade till övergreppen, och av de kvinnor som upplevt sexuella övergrepp 
hade en tredjedel aldrig tidigare berättat om övergreppen för någon. 
 
Vidare undersöktes förekomsten av posttraumatisk stress respektive somatisering (dvs. 
kroppsliga besvär som läkarna inte kunnat hitta någon orsak till), två hälsoproblem som 
tidigare förknippats med övergrepp. Kvinnorna med posttraumatisk stress rapporterade fler 
övergrepp och fler förövare än kvinnorna med somatisering. Kvinnorna med somatisering 
hade främst upplevt övergrepp i vuxen ålder medan kvinnorna med posttraumatisk stress 
oftare rapporterade övergrepp i såväl barndom som vuxen ålder.  
 
Med tanke på att övergrepp är vanligt förekommande och starkt förknippat med ohälsa av 
olika slag är det således viktigt att underlätta för kvinnor att berätta om övergrepp, och 
därmed öka möjligheterna för dem att söka professionell hjälp för övergreppsrelaterade 
problem. 
 


