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SAMMANFATTNING

Såväl internationella som nationella styrdokument fastställer att unga personers hälsa bör 
främjas. Där benämns unga hbtq-personer som en prioriterad samhällsgrupp då hälsan hos 
denna minoritetsgrupp är sämre än genomsnittet, särskilt den psykiska hälsan. Risken för 
utanförskap är vanligare eftersom hbtq-personer är en stigmatiserad och marginaliserad 
samhällsgrupp med en ökad risk för diskriminering, hot, våld och kränkande behandling. 
Kulturen, samhällets normer och värderingar påverkar förutsättningarna för unga hbtq-
personers hälsa. Därför syftet var att undersöka socialt utanförskap bland unga hbtq-
personer i Västmanland samt att studera om socialt utanförskap kunde sättas i samband med
psykisk ohälsa. För att genomföra detta har studien en deduktiv kvantitativ ansats där 
tvärsnittsdesign och sekundärdata från Liv & hälsa ung 2014 har använts. Studien 
konstaterar att det var vanligare bland unga hbtq-personer och personer som är osäkra på sin
sexuella läggning eller könsidentitet, att leva i socialt utanförskap än bland heterosexuella, 
där bisexuella och osäkra var de som förekom oftare. Liknande resultat återfanns gällande 
den psykiska ohälsan där unga hbtq-personer och osäkra personer oftare hade psykisk 
ohälsa. Det fanns samband mellan att vara ung hbtq-person eller osäker och att leva i socialt 
utanförskap samt ha psykisk ohälsa. Samtidigt är unga hbtq-personer och osäkra personer 
mer drabbade av att leva med båda, där tycks också heterosexualitet vara en skyddsfaktor.

Nyckelord; Hbtq, Psykisk ohälsa, Socialt utanförskap, Ungdomar, Västmanland.



ABSTRACT

Both international and national policy documents determine that young people's health 
should be prioritized. There, young lgbtq-people are referred to as a priority group, since the 
health of this minority group is worse than the average, especially their mental health. The 
risk of exclusion is greater because lgbtq-people are a stigmatized and marginalized group 
with an increased risk of discrimination, threats, violence and abusive treatment. Culture, 
society's norms and values affect the preconditions for young lgbtq-people achieving good 
health. Therefore, the purpose was to investigate social exclusion among young lgbtq-people 
in Västmanland, as well as studying if social exclusion could be associated with having 
mental health issues. To accomplish this, the study adopted a deductive quantitative 
approach where cross-sectional design and secondary data from Survey of Adolescent Life in 
Västmanland 2014 have been used. The study finds it more common for lqbtq-adolescents 
and people who are unsure about their sexuality or gender identity to live in social exclusion 
than among heterosexuals. It also showed that it is more frequently experienced by bisexuals 
and unsure people. Similar findings were found regarding mental health in which young 
lgbtq-people and people who are unsure about the sexual orientation, sexuality, gender 
identity or gender expression, more often had mental health issues. There was a correlation 
between being a young lgbtq-person or unsure and living in social exclusion and having 
mental health issues. Concurrantly lgbtq-adolescents and unsure had a greater risk of being 
affected by both of those, where heterosexuality can be seen as a protective factor.

Key words; Adolescents, Lgbtq, Mental health issues, Social Exclusion, Västmanland.
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1 INLEDNING

Det rapporteras på nationell nivå om att hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, 
transpersoner och queera) mår allt sämre och framförallt de yngre hbtq-personerna. 
Däremot saknas det studier och kunskap om hur unga hbtq-personer i Västmanlands län 
mår, men datamaterialet finns insamlat sedan tidigare genomförda studier. Att erhålla den 
kunskapen är en förutsättning för att evidensbaserade preventiva och hälsofrämjande 
insatser ska kunna arbetas fram. Även för att dessa insatser ska kunna implementeras 
gentemot de samhällsgrupper som behöver dem mest. Denna studies fokus är på socialt 
utanförskap och psykisk ohälsa bland unga hbtq-personer. Med förhoppningen att motivera 
makthavare till preventiva och hälsofrämjande insatser i Västmanlands län och dess 
kommuner, att arbeta fram relevanta och nödvändiga insatser för att främja unga hbtq-
personers hälsa.

Jag har sedan sju år tillbaka varit engagerad för hbtq-personers rättigheter, huvudsakligen 
unga hbtq-personers rättigheter. Har haft förtroendeposter i organisationer som arbetar med
detta inom Västerås stads och Västmanlands läns gränser men även på nationell nivå, samt 
startat två föreningar i Västerås i detta ändamål. Utifrån detta har jag insett vikten av att 
kunskap finns inom den kontexten och på den arenan som ska verka för förändring. När 
denna kunskap inte finns vill jag verka för att motverka detta och bidra till förbättring som 
kommer gynna de unga hbtq-personerna i Västmanland. Vilket jag bedömer kan göras 
genom att undersöka och uppdaga fakta kring måendet hos dessa i länet. 

2 BAKGRUND

Följande ges en bakgrund till studiens aktuella ämne för att ge en inblick i förutsättningarna 
hos gruppen unga hbtq-personer. 

2.1 Begreppsförklaring

För att underlätta läsningen och kommer de begrepp som används vidare i texten att 
presenteras, vissa av dessa förklaras med anledning av att skapa förståelse vad tidigare 
begrepp avser. 

Hbtq: förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera (RFSL, 2015).
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Homosexuell: kan en person identifiera sig som, vilken har förmåga att attraheras av och 
eller bli kär i någon av samma kön som denne själv och homosexualitet är en erkänd sexuell 
läggning i svenska lagtexter (RFSL, 2015). 

Bisexuell: kan en person identifiera sig som, vilken har förmåga att attraheras av och eller 
bli kär i någon oavsett kön. Bi betyder på två på latin och därför använder många idag 
begreppet pansexuell istället, för att markera ställningstagande ifrån tvåkönsnormen. 
Bisexualitet är en av de tre sexuella läggningarna som erkänns i svenska lagtexter (RFSL, 
2015).

Heterosexuell: kan en person identifiera sig som, vilken har förmåga att attreheras av och 
eller bli kär i någon av ett annat kön. Heterosexualitet är den sista av de tre sexuella 
läggningarna som erkänns i svenska lagtexter (RFSL, 2015). 

Transperson: kan en person som inte någonting eller endast något identifierar sig med det 
juridiska kön som personen tilldelades vid födseln. Transpersoner är ett brett begrepp som 
innefattar många identiteter och uttryck, både binära och ickebinära. En transperson berör 
endast personens kön och inte dennes sexuella läggning (RFSL, 2015). 

Queer: är ett ifrågasättande av rådande normer angående kön, sexualitet och sexuell 
läggning där samhällsnormerna vill placera människor i fack utifrån heteronormen och 
tvåkönsnormen. Finns inom den akademiska kontexten, som queerteori, liksom inom 
aktivismen. En person som identifierar sig som queer kan ha en önskan av att inte vilja eller 
behöva definiera sig gällande kön, sexualitet och eller sexuell läggning. Andra personer 
använder begreppet för att förklara sitt kön, sexuella läggning eller sexualitet (RFSL, 2015). 

Cisperson: kan beskrivas som motsatsord till transperson, alltså en person som identifierar 
sig med det kön som den tilldelades vid födelsen (RFSL, 2015). 

Heteronorm: är den norm som gör att alla förväntas vara heterosexuella tills motsatsen 
bevisas. Är en del av samhällsstrukturen för förväntningar och förståelse av kön, sexualitet 
och sexuella läggningar. Det finns endast två kön; man/kille eller kvinna/tjej och dessa 
tillskrivs personer vid födelsen. Dessa två kön förväntas vara varandras motsatser, 
kvinnor/tjejer ska vara feminina och män/killar ska vara maskulina. Alla personer påverkas 
av dessa normer då de som följer normerna privilegias. Privilegierna är politiska, sociala och 
ekonomiska och om en bryter mot normen får en olika bestraffningar. Dessa kan variera 
mellan tystnad till våld (RFSL, 2015). 

Tvåkönsnorm: kan också kallas för könsbinaritet. Är den norm som bidrar till att 
människor förväntas och ska tillhöra något av de två erkända könen; man/kille eller 
kvinna/tjej och dessa är baserade på att alla människor förväntas vara fertila och ha 
reproduktiv kapacitet, och åsyftar tankar kring den mänskliga anatomin. Dessa två könen 
förväntas även ha ett särskilt förhållningssätt till varandra utifrån ett reproduktivt 
perspektiv. Normen delar mänskligheten i två grupper som gör att samhället ser dessa 
gruppers skillnader som större än vad likheten mellan dem är. Normerna finns och återfinns 
på alla samhällsnivåer och påverkar människans tankesätt (RFSL, 2015).
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Normkritik: är metod som kan användas i pedagogiska sammanhang i syfte att fokusera på
de strukturer som gör att samhället anser någonting vara, så kallat normalt istället för att 
fokusera på individer och som anses vara onormalt. I ett normkritiskt arbetssätt finns det 
generellt tre steg vilka är att framhäva och kritisera normer, att framhäva vilka privilegier 
normföljare får samt att kritiskt inspektera den egna samhällspositionen (RFSL, 2015).

Kön: är en samhällsstruktur som är i relation till bland annat heteronormen och 
tvåkönsnormen då det uppdelar människor i två grupper. Kön kan dock beskrivas utifrån fyra
dimensioner (RFSL, 2015): 

Tilldelat kön: Utgår ifrån de inre och yttre könsorganen, nivåer på könshormoner och 
könskromosomer. Utifrån detta delar samhället in människan i antingen tjej eller kille vid 
födelsen, men istället borde samhället överblicka detta som en skala då alla är på olika delar 
av denna skala då alla individers könshormoner är på olika nivåer samt både de inre och yttre
könsorganen ser och verkar olika (RFSL, 2015).

Juridiskt kön: utifrån vilket kön som en nyfödd bebis tilldelas vid födseln, blir den antingen 
tilldelat kvinna eller man. Detta kön är det som registreras och syns i folkbokföringen, olika 
legitimationer och bidrar till att en får tillgång till eller erbjuds olika vårdenheter samt 
sjukdomsscreenings. I Sverige kan även juridiskt kön utläsas av personnumrets näst sista 
siffra (RFSL, 2015).

Könsidentitet: kan också förklaras utifrån mentalt kön då könsidentitet åsyftar det, eller 
inget, kön som individen själv identifierar sig med. Behöver inte överensstämma med 
individens tilldelade eller juridiska kön (RFSL, 2015). 

Könsuttryck: avser hur individen uttrycker sitt kön utifrån attribut som samhället 
sammankopplar till särskilda kön. Kan exempelvis vara kläder, kroppsspråk, röst, socialt 
beteende och pronomen (RFSL, 2015). 

2.2 Styrdokument

I syfte att presentera de samhällspolitiska förutsättningarna som hbtq-personer innehar, 
kommer ett antal styrdokument på internationell-, nationell- och regional nivå att 
introduceras.

2.2.1 De mänskliga rättigheterna

Deklarationen om mänskliga rättigheter, the Universal Declaration of Human Rights 
(UDHR) , fastställer att alla människor har rätt till värdighet och samma oersättliga 
grundläggande rättigheter. Dessa anses vara grunden för frihet, rättvisa och fred i denna 
värld. UDHR består av 30 artiklar som konstateras vara viktiga för att uppnå det 
övergripande syftet. De behandlar flertalet områden som varierar från avskaffandet av 
slaveri, asylfrågor, vikten av ett samhälle som fungerar skyddande för dess invånare såväl 
som personlig säkerhet, att varje människa ska få leva fritt från rädsla samt att få vara sig 
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själv utan risk för repressalier (Förenta nationerna, FN, 1948). Där hbtq-personer kan 
inkluderas genom att samhället bör tillåta alla invånare att få uttrycka sin sexualitet, sexuell 
läggning, könsidentitet och könsuttryck utan rädsla att bli fråntagen privilegier utifrån 
hetero- och tvåkönsnormen (Corrêa & Muntarbhorn, 2006).

Några av dessa 30 artiklar fastställer minimum nivån för rättigheter som berör jämställdhet, 
jämlikhet och rätten att uttrycka sig utifrån den egna individen vilka på olika vis kan relateras
till hbtq-personers rättigheter. I artikel ett fastställer UDHR att människan är född fri och 
jämställd i värdighet och rättigheter samtidigt som de verkar skyddande för varandra. Artikel
två behandlar att alla människor har de rättigheter och friheterna som bestäms i UDHR 
oavsett exempelvis etnicitet, kön, språk, politisk eller annan åsikt och nationalitet. Vidare 
skrivs det i artikel tre om att alla har rätt till livet, frihet och att ha integritet samt att den 
personliga säkerhet ska vara säkerställd. Vilket följs upp i artikel fem där det konstateras att 
ingen ska bli torterad eller utsatt för obarmhärtig, inhuman eller förminskande behandling 
och bestraffning. Utifrån detta behandlar artikel sju att alla människor är lika inför lagen och 
är berättigad till ett likvärdigt lagskydd utan diskriminering. Samtidigt som deklarationen 
avser skydda mot diskriminering eller anstiftan till diskriminering oavsett anledning 
(Förenta Nationerna, 1948). Vilket kan relateras till hbtq genom att hbtq-personer ska ha ett 
likvärdigt skydd i lagstiftning och behandling som heterosexuella cispersoner har per 
automatik enligt hetero- och tvåkönsnormen (Corrêa & Muntarbhorn, 2006).

Artikel 19 fastställer att alla människor har åsiktsfrihet och att uttrycka sina åsikter. Vilket de 
beskriver innebär att ha rätt till sina åsikter utan påtryckning om att förändra dem samt att 
ha tillgång till att söka och motta information samt idéer som är opartiska genom tryckfrihet. 
Vidare i artikel 22 bestäms det att alla samhällsinvånare har rätt till social säkerhet och att 
förverkliga sin värdighet. Samtidigt som de fritt ska kunna utveckla sin personlighet via 
internationell och nationell ansträngning samt samverkan. Detta ska verka i 
överenskommelse med varje stats organisation och resurser gällande ekonomi, samhälleliga 
och kulturella rättigheter samt -möjligheter. Artikel 26 behandlar att alla har rätt till 
utbildning på lika villkor och består av tre konstateranden. Där det skrivs att utbildning ska 
verka för utveckling av individens personlighet, stärka de mänskliga rättigheterna och andra 
fundamentala rättigheter. Genom att främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla 
nationer, etniska och religiösa grupper samt för att främja freden. I artikel 27 redogörs det 
om rätten till att fritt kunna delta i kulturella samhällsaktiviteter för att kunna erhålla de 
friskfaktorer som kan fås av fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter (Förenta Nationerna, 
1948). Alltså att hbtq-personer ska ha tillgång till fritidsaktiviteter utan att bli diskriminerad, 
exempelvis att tvingas spela i fel lag eller kränkande ord i omklädningsrum, och att få 
uttrycka sin identitet utan att bli satt i omvändelsevård (Corrêa & Muntarbhorn, 2006).

Den internationella kommissionen för jurister och den internationella organisationen för 
mänskliga rättigheter har med anledning av att flera människorättsorganisationer tagit fram 
the Yogyakarta Principles on the Application of International Human Rights Law in relation 
to Sexual Orientation and Gender Identity. Denna består av 29 principer som applicerar de 
mänskliga rättigheterna med fokus på sexuell läggning, sexualitet, könsidentitet och 
könsuttryck (Corrêa & Muntarbhorn, 2006). 
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2.2.2 Agenda 2030

Agenda 2030 är framtagen av Förenta Nationerna för att främja hållbar utveckling genom 17 
globala mål och totalt 169 delmål. Dessa mål utgör en åtgärdsplan för människor, planeten 
och välgång som de önskar ska stärka världsfreden. För att uppnå total frihet genom att alla 
länder och makthavare bidrar via samverkan och partnerskap. Samtidigt som de ämnar att ta
vid där de föregående Millenium målen slutade och de mål som världen inte lyckades uppnå. 
Agenda 2030 ska dessutom verka för allas människors lika rättigheter, jämställdhet samt att 
stärka alla kvinnor och flickor (Förenta Nationerna, 2015). 

Av de 17 globala målen finns några som utmärker sig genom att ha en tydligare koppling till 
hälsa än andra. Exempelvis mål tre som på svenska heter Hälsa och välbefinnande där det 
fastställs att en god hälsa en av de primära villkoren för att individer ska kunna använda all 
den potentialen de har. Som vidare leder till att de kan medverka i samhällsutvecklingen och 
är varför investeringar i hälsa, såsom hälso- och sjukvårdssystem och insatser, gynnar 
samhället på lång sikt. I mål tre nämns även vikten av att ha grundläggande rättigheter som 
ska stärka faktorer för hälsa, främja människors psykiska hälsa och välbefinnande. Samtliga 
människor ska också ha tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, exempelvis utbildning 
och information, samt att det i nationernas styrdokument inkluderas reproduktiv hälsa. 
Nästa mål som berör hälsa är det femte som verkar för jämställdhet samt att ge alla flickor 
och kvinnor egenmakt. Detta menar de ska uppnås genom blanda annat att all 
diskriminering på grund av kön ska upphöra, samt att våld och alla former av utnyttjande av 
människor ska avskaffas. Samtidigt bör sexuell och produktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 
finnas till allmänt förfogande och att lagstiftning, makthavares rum och dylikt ska verka för 
att uppnå jämlikhet på samtliga samhällsnivåer (Förenta Nationerna, 2015). Vilket kan tolkas
som att alla människor oavsett om de tillhör en minoritetsgrupp, exempelvis hbtq-person, 
eller ej ska ha samma rätt till att utvecklas till att vara den bästa versionen av sig själv med 
stöd av samhället.

Det sista målet som har en tydlig koppling till hälsa är det tionde, som verkar för att inom och
mellan nationer minska ojämlikhet. Där det menas att länderna har det huvudsakliga 
ansvaret för att i sitt samhälle främja jämlikhet då det grundas i samhällsstrukturer. Det som 
FN åsyftar med ett jämlikt samhälle är att alla har samma värde och ska ha lika rättigheter 
oavsett exempelvis sexuell läggning, kön, härkomst, funktionsvariation, trosuppfattning och 
etnicitet. De menar även att ojämlikhet finns i tillgången till och användandet av resurser, 
men också att ha möjlighet att bidra till och använda samhällsutveckling på alla nivåer och 
inom alla områden. Utifrån detta finns det delmål om att alla människor ska verka i de 
politiska, ekonomiska och sociala dimensionerna av samhället bortsett från faktorer såsom 
kön, etnicitet, härkomst, funktionsvariation, ålder, religion och ekonomi. Det ska även 
garanteras att samtliga människor ska ha samma möjligheter och förekomsten av ojämlika 
resultat ska minska. Exempelvis via att lagstiftning, politik och sedvänjor som verkar 
diskriminerande ska avskaffas samt att dessa ska omarbetas till att verka främjande (Förenta 
Nationerna, 2015).
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2.2.3 Nationella styrdokument

År 2014 antogs Sveriges första hbtq-strategi som är en samlad strategi för att främja lika 
rättigheter och möjligheter oberoende av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. 
Strategin skulle gälla till år 2016 och än har det inte presenterats en ny, men den innehöll sex
områden som skulle prioriteras. Dessa var Våld, diskriminering och andra kränkningar, 
Unga hbt-personer, Hälsa, vård och sociala tjänster, Privat- och familjeliv, Kulturområdet 
samt Civila samhället. Sedan skulle de även öka anslagen för att främja hbtq-personers 
rättigheter och möjligheter i två etapper; 2014-2016 och från 2017 
(Arbetsmarknadsdepartementet, 2014). 

Barn och unga anses vara särskilt utsatta för psykisk ohälsa utifrån de hälsotrender som 
utläses, där allt fler upplever stress, ångest, sömnsvårigheter, huvudvärk samt har svårt att 
hantera vardagen. I ett försök att hantera detta antog regeringen en plan för riktade insatser 
inom området psykisk ohälsa som skulle verka mellan åren 2012-2016. Planen bestod av tre 
mål om jämlik, tillgänglig, säker vård och omsorg som baseras på kunskap och ska ha god 
kvalitet. Om att det ska finnas tillgång till arbete och anpassad vardagssyssla samt att det ska 
finnas möjlighet till att delta och ha inflytande. Utöver barn och unga prioriteras även andra 
personer som har stor eller invecklad psykiatrisk problematik (Socialdepartementet, 2012). 

2.2.4 Västmanlands styrdokument

Landstinget Västmanland (n.d.) fastslår att den psykiska ohälsan i länet ökar och 
anledningarna är bland annat krav på högre utbildning, svår arbetsmarknad och de ökande 
samhällsklasserna. Tillika finns det stora demografiska skillnader samt att de i befolkningen 
som har lägre psykosocial status har mer frekvent psykisk ohälsa. Västmanland tillhör även 
bland de mest förekommande länen i självmordsstatistiken per 100 000 invånare. Särskilt 
utsatta för psykisk ohälsa anses barn och unga i Västmanlands län vara då den har ökat de 
senaste 20 åren. Vilket medför att allt fler lider av sömnsvårigheter, nedstämdhet och oro. 
Liksom barn och unga som lever i familjer med psykisk ohälsa och missbrukar har ett större 
behov av stödinsatser och information. För barn och unga anses skolan vara en viktig 
skyddande arena samt koordineringen mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården bör 
förbättras. Utifrån detta anses exempelvis unga vuxna med komplicerade behov och  
problematik kring självskada samt hbtq-personer vara prioriterade målgrupper i ett arbete 
kring psykisk hälsa. De sistnämnda då hälso- och sjukvårdspersonal antas ha varierande 
kunskapsnivå kring hbtq och att hbtq-personer frekvent besöker psykiatrin.

Västmanlands län, dess kommuner och landsting som från och med år 2017 benämns som 
Region Västmanland, har överenskommelser gällande samverkan kring barn och unga med 
psykisk ohälsa samt med komplexa problem kring sociala och psykiatriska (Landstinget 
Västmanland, 2015a). De har även en likvärdig överenskommelse för vuxna personer som 
båda har en verkställande period från 2015 till 2018 (Landstinget Västmanland, 2015b). 

Region Västmanland har även ett flertal dokument med koppling till sexuell hälsa eller hbtq-
personer, dock behandlar dessa inte hbtq-personers psykisk hälsa eller någonting kring 
utanförskap. Dessa behandlar exempelvis utsatt för sexuellt överförbara infektioner och hur 
Region Västmanlands personal bör bemöta hbtq-personer. Flera av dessa dokument ska dock
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uppdateras under 2017 och 2018 enligt Anonym (personlig kommunikation, 22 mars 2017) 
som arbetar inom Region Västmanland.

2.3 Sociala determinanter

Det finns faktorer på strukturell-, grupp- och individnivå som på olika vis påverkar hälsan 
och förklarar skillnader i hälsa hos människor på grupp- och individnivå. Nivåerna är 
socioekonomiskt och politiskt styrning som inkluderar samhällsstyrning, politik, 
makroekonomi, socialt, hälsa, kultur och samhällets normer och värderingar, diskriminering 
samt utsatthet för våld. Social position vilket innebär utbildning, yrke, inkomst, kön, sexuell 
läggning, könsidentitet/könsuttryck samt etnicitet. Den sista nivån inkluderar materiella 
förutsättningar, social sammanhållning, psykosociala faktorer, levnadsvanor samt biologiska 
faktorer. Den sista nivån interagerar även starkt med hälso- och sjukvården som slutligen 
leder vidare till fördelning av hälsa och välbefinnande. Dessa olika nivåer är beroende av 
varandra, där de socioekonomiska och politiska sammanhangen påverkar sociala positioner 
samtidigt som de sistnämnda påverka sammanhangen. Exempelvis påverkar politiken vilken 
tillgång till utbildning och därmed yrket för personer, medan utbildning ger effekt på bland 
annat samhällets värderingar. Vidare ger de sociala positionerna effekt på individnivå i 
exempelvis levnadsvanor och biologiska faktorer som kan förändras av hälso- och 
sjukvården. Beroende på hur den fungerar och dess prioritering samt fördelningen av hälsa 
och välbefinnande ger det effekt på de socioekonomiska och politiska sammanhangen. 
Därmed påverkar det samhällets hälsa och förutsättningar för dess invånare att uppnå en god
hälsa (World Health Organization, WHO, 2008). 

Från Figur 1 kommer främst social position att behandlas och specifikt kön, sexuell läggning 
samt könsidentitet och könsuttryck. Även utvalda delar av de övriga nivåerna kommer 
diskuteras. 
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Figur 1. Folkhälsomyndigheten (2014) modell för sociala hälsodeterminanter.

Sociala bestämningsfaktorer för hälsa är även fred, skydd, mat, stabilt ekosystem, hållbara 
resurser, social rättvisa och rättigheter (WHO, 2008). Flera av dessa drabbar unga hbtq-
personer mer utmärkande i de samhällen som har utvecklats till att inte behöva fokusera på 
överlevnad. Fred och skydd är sådana som ständigt äventyras för unga hbtq-personer då de 
kan behöva fly från sina hem på grund av psykisk eller fysisk misshandel när den unga 
berättar om sin normbrytande identitet eller sexualitet vilket är en typ av utanförskap. En 
annan typ av utanförskap är den som skapas av att inte ha lika rättigheter och tillgång till det 
som heterosexuella cispersoner har som självklara privilegier (Dysart-Gale, 2010). 

2.4 Hbtq-personers ojämlika hälsa

Hbtq-personer har generellt en sämre hälsa än vad heterosexuella cispersoner har även om 
allt fler hb-personer har en bra eller mycket bra hälsa (Dysart-Gale, 2010), dock är detta inte 
statistiskt säkerställt. Bisexuella kvinnor och homosexuella män uppger att de mår sämst 
(Folkhälsomyndigheten, 2014) tillsammans med transpersoner. Något fler transpersoner än 
övriga i befolkningen lider av svår värk (Folkhälsomyndigheten, 2015). De bisexuella 
kvinnorna lider oftare än heterosexuella kvinnor av värk samtidigt som de tillsammans med 
de homosexuella kvinnorna oftare har ett kroniskt sjukdomstillstånd. Den psykiska hälsan 
upplevs som värst hos hb-kvinnor, där de bisexuella kvinnorna har en sämre psykisk hälsa. 
Både gällande stress, svårigheter att sova, nedsatt välbefinnande och ångest, oro eller 
ängslan. Detta återfinns även gällande självmordstankar, där det är fyra gånger vanligare för 
homo- och bisexuella män än hos heterosexuella samt fem gånger vanligare hos bisexuella 
kvinnor och tre gånger hos homosexuella kvinnor. För självmordsförsök var det 5,9 procent 
av homo- och bisexuella kvinnorna som hade försökt genomföra suicid gentemot 0,6 procent 
hos heterosexuella kvinnor, det var framförallt bisexuella kvinnor som var representerade i 
statistiken. För män var det 3,5 procent av de homo- och bisexuella respektive 0,6 procent 
hos heterosexuella (Folkhälsomyndigheten, 2014). Att ha en känsla av tillhöra en grupp eller 
samhället och att främja den känslan menar McCallum och McLaren (2010) ger effekt i att 
homosexuellas och bisexuellas psykiska hälsa direkt skulle förbättras. 

Många transpersoner lider av psykisk ohälsa som yttrar sig i stora skillnader mot övriga 
befolkningen gällande sömnproblem, nedstämdhet, stress, att delvis eller alltid känna sig 
spänd. Samtidigt har mer än en tredje del av transpersonerna haft suicidtankar de senaste 
tolv månaderna och vanligast är det bland unga transpersoner i åldern 15-19 år där en 
majoritet haft dessa tankar. Fem gånger fler transpersoner än övriga befolkningen har 
försökt genomföra suicid och även gällande detta är det vanligast bland de yngre personerna 
(Folkhälsomyndigheten, 2015). Den höga prevalensen av psykisk ohälsa bland hbtq-personer
menar Bränström (2017) kräver att mer forskning för att förstå bakomliggande orsaker i syfte
att kunna utveckla målgruppsinriktade förebyggande interventioner.
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2.4.1 Risk för beroenden

Unga hb-personer har ungefär 190 procent högre risk att bruka beroendeframkallande 
ämnen, såsom alkohol, droger och tobak. Denna risk är högre för specifika grupper inom 
unga hb-personer, exempelvis 340 procent högre risk för unga bisexuella och 400 procent 
högre hos unga hb-kvinnor (Marshal, et. al., 2008). 

Det är vanligare bland homosexuella och bisexuella män att röka dagligen än bland 
heterosexuella män och heterosexuella, homosexuella och bisexuella kvinnor. Samtidigt är 
det fler bisexuella kvinnor som röker än homosexuella och heterosexuella kvinnor. De 
trender som finns i minskad rökning hos heterosexuella återfinns endast hos hb-kvinnor 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). Nästan två gånger fler transpersoner än övriga befolkningen 
röker dagligen och det är vanligare bland transpersoner att snusa (Folkhälsomyndigheten, 
2015). Gällande snusning är det de heterosexuella männen som vanligen snusar dagligen 
men i gruppen kvinnor är det de homosexuella som är vanligast att ha denna vana. Riskbruk 
av alkohol är även det vanligast bland homosexuella och bisexuella kvinnor samt män, 
exempelvis är det mer än dubbelt så vanligt hos bisexuella kvinnor än hos heterosexuella 
kvinnor. Narkotika är också mycket vanligare att bruka hos hb-personer än hos 
heterosexuella personer (Folkhälsomyndigheten, 2014). Bland transpersoner var det dock 
vanligast att dricka alkohol mer sällan än en gång i månaden, även om de som dricker oftare 
likaså konsumerar mer alkohol per tillfälle. Angående droger är det åtta procent av 
transpersonerna som har använt dessa det senaste halvåret och den vanligaste drogen var 
cannabis (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

2.4.2 Livsvillkor

Fler homo- och bisexuella kvinnor och män studerar eller praktiserar än heterosexuella 
samtidigt som det är vanligare bland både homosexuella män och kvinnor att ha en högre 
utbildningsnivå. Homosexuella kvinnor och män har oftare ett praktiskt arbete och 
arbetslöshet är mer frekvent förekommande hos bisexuella män och kvinnor samt hos 
homosexuella män. Detta är parallellt med att framförallt homo- och bisexuella kvinnor, men
även hb-män har en låg tillit för samhällsinstanser som ska verka skyddande, såsom 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården, polisen, riksdagen och 
politiker, socialtjänsten, fackförbund (Folkhälsomyndigheten, 2014). Samma låga förtroende 
finns hos transpersoner (Folkhälsomyndigheten, 2015). Generellt uppger hb-personer att de 
inte känner förtroende gentemot andra individer, att de varken har känslomässigt eller 
praktiskt stöd. Framförallt uppger hb-män att de saknar praktiskt stöd mer frekvent än 
heterosexuella män. Samtidigt som varken många hb-personer eller transpersoner inte deltar
i sociala aktiviteter, såsom kulturliv, konst, föreningsliv och fester av olika slag. Dubbla 
antalet transpersoner saknar emotionellt stöd som hos befolkningen i övrigt 
(Folkhälsomyndigheten, 2014; Folkhälsomyndigheten, 2015). Att ha stöd från omgivningen 
är en skyddsfaktor för unga hbtq-personer då det bidrar till att de kan finna sin identitet och 
bli stärkt i den. Stödet möjliggör även för den unge att ha personer som den kan identifiera 
sig med, vilket görs genom att ha en bred representation av alla samhällsgrupper samt att 
inte samtala om dessa negativt (Mufioz-Plaza, Quinn & Rounds, 2002).
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Mer än två gånger fler hb-personer har utsatts för hot om våld de senaste tolv månaderna än 
vad heterosexuella har, vilket även kan ställas i relation till hur många som har drabbats av 
fysiskt våld. Vanligast är det för bisexuella kvinnor att ha utsatts för fysiskt våld i hemmet, i 
någon annans bostad eller på en allmän plats (Folkhälsomyndigheten, 2014). Liknande 
upplevelser finns hos transpersoner, dock har fler transpersoner upplevt psykiskt eller 
sexuellt våld (Folkhälsomyndigheten, 2015). Hb-personer utsätts även avsevärt mer frekvent 
för kränkande bemötande eller behandling än vad heterosexuella personer gör 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). Majoriteten av transpersonerna har utsatts för kränkande 
behandling eller bemötande de senaste tre månaderna (Folkhälsomyndigheten, 2015). Att 
utsättas för diskriminering på grund av ha en transidentitet är relaterat till att ha en ökad risk
för posttraumatiskt stressymtom, depression, stress med koppling till suicidtankar och 
psykologisk stress (Wilson, Chen, Arayasirikul, Raymond & McFarland, 2016).

2.5 Utanförskap

Utanförskap innefattar flera föränderliga processer som baseras på ojämlika maktstrukturer 
som interagerar inom framförallt fyra dimensioner: ekonomiskt, politiskt, socialt och 
kulturellt. Processerna innefattar även de olika samhällsnivåerna individ, hushåll, grupp, 
samhälle, nation och global nivå. Detta ger effekten att de drabbade kontinuerligt drabbas av 
utanförskap som kännetecknas av orättvis tillgång till resurser, rättigheter och utvecklandet 
av kompetenser eller förmågor. Att drabbas av utanförskap bidrar till att deltagandet i 
ekonomiska, sociala, politiska och kulturella sammanhang blir begränsat. Vilket vidare 
medför ojämlikhet i hälsa (Popay, Escorel, Hernández, Johnston, Mathieson & Rispel, 2008).

Socialt utanförskap innebär att specifika grupper eller delar av samhället utesluts från den 
generella befolkningen. För att sedan begränsa deras tillgång till grundläggande resurser och 
möjligheter som är tillgängliga för den generella befolkningen. Detta kan också inkludera 
exkluderande attityder och beteenden som endast grundas i att individen anses vara 
annorlunda eller inte 'är' som den generella befolkningen utifrån samhällets normer och 
värderingar. Socialt utanförskap kan även grundas i diskriminering, fördomar och intolerans 
gentemot några delar av samhället. Personer som lever i socialt utanförskap exkluderas från 
arenor där viktiga samhällsbeslut tas och samhället anser deras åsikter vara mindre värda. 
Socialt utanförskap eller marginalisering av grupper kan skapas av tidigare sociala nackdelar 
och eller diskriminering, social isolering och stigmatisering. Vilket hos individen kan leda till 
att självkänslan och självförtroendet påverkas negativt, känsla av ensamhet och den 
personliga identiteten påverkas. Vidare kan även marginalisering leda till att individen och 
gruppen utsätts för orättvis behandling och -strukturer i samhället samt sociala nackdelar, 
diskriminering, isolering och stigmatisering (Krishnan, 2015). Unga hbtq-personer upplever 
oftare socialt utanförskap än de jämnåriga heterosexuella cispersonerna då de oftare utsätts 
för diskriminering och kränkande behandling i skolmiljön på grund av sin normbrytande 
identitet eller könsuttryck. Det är också mer vanligt att unga hbtq-personer utsätts för hot 
och våld, även där i skolan såväl som i samhället där omgivningen ofta väljer att inte ingripa 
för att avbryta händelserna (Heinze & Horn, 2014).
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2.6 Problemformulering

Trots att hälsa på lika villkor ska vara en självklarhet enligt flertalet styrdokument på både 
internationell, nationell och regional nivå, har unga hbtq-personer en särskilt utsatt situation
i samhället. Som ger effekter i att deras hälsa är generellt sämre än genomsnittet i 
befolkningen. Unga hbtq-personer har en ökad risk att ha ett riskbruk av alkohol, narkotika 
och tobak. Många hbtq-personer rapporterar att de lider av besvär kopplat till psykisk ohälsa 
samtidigt som de har lågt förtroende för skyddande samhällsinstanser. De är oftare 
arbetslösa samt saknar både praktiskt och emotionellt stöd hos familj eller vänner. Samtidigt 
deltar de mer sällan i sociala aktiviteter och många unga hbtq-personer har utsatts för någon 
form av diskriminering eller våld. Värst mår och har unga hbtq-personer det. Dock saknas 
kunskap och fakta om unga hbtq-personers hälsa i specifikt Västmanlands län, som kan 
särskiljas från det nationella kunskapsläget kring hälsan. Att ha kunskap kring hälsan på en 
regional nivå kan tyckas vara en förutsättning för att hälsan ska kunna främjas. Utan denna 
kunskap riskerar hälsan hos unga hbtq-personer i Västmanland att bli tilldelade 
interventioner som inte är utformade utifrån deras specifika behov för att stärka hälsan.

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att undersöka förekomsten av socialt utanförskap och psykisk ohälsa bland unga 
hbtq-personer i Västmanland samt att studera om socialt utanförskap kan sättas i samband 
med psykisk ohälsa.

1. Finns det samband mellan socialt utanförskap och psykisk ohälsa?

2. Hur vanligt förekommande är socialt utanförskap bland unga hbtq-personer?

3. Hur vanligt förekommande är psykisk ohälsa bland unga hbtq-personer?

4 METOD OCH MATERIAL

Nedan presenteras en genomgång av de val, prioriteringar och perspektiv som har tagits i 
åtanke under genomförandet av denna studie.

4.1 Val av metod

Denna studie genomförs med kvantitativ metod på grund av att syftet och frågeställningarna 
är av analytisk och deskriptiv karaktär, och ansatsen är deduktiv. Studien ämnar undersöka 
frekvensen av unga hbtq-personer i Västmanlands län som lever i socialt utanförskap och om 
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det finns samband med deras psykiska hälsa. Studien använder sekundärdata från Liv & 
hälsa ung 2014. För att besvara frågeställningarna har analyserna verkat för att kunna 
uppdaga eventuella skillnader mellan unga hbtq-personer samt de som uppgett att de är 
osäkra på sin sexuella- eller könsidentitet eller könsuttryck, med de som uppgett att de är 
heterosexuella. Analyserna har därför varit främst av sådan karaktär samt verkat för att 
undersöka om samband finns mellan socialt utanförskap och psykisk ohälsa. 

Kvantitativ metod används ofta då den som genomför studien har en hypotes kring vad 
studien ska utmynna i och utifrån detta arbetar för att antingen bekräfta eller dementera 
denna. Genom att strukturera studiens samtliga delar med hypotesen som utgångspunkt. 
Vilket därmed överensstämmer med användandet av deduktiv ansats, som menar att 
forskaren har en hypotes eller teori som den vill pröva via genomförandet av studien. Medan 
i induktiv ansats genereras teorier utifrån studiens resultat. Till skillnad från kvantitativ 
metod vill forskaren i kvalitativ metod ofta studera upplevelserna i en mindre population än 
vad som är möjligt i kvantitativ metod. Genom att studera upplevelserna erhålls en djupare 
kunskap kring det fenomen som undersöks då analyserna genomförs via tolkningar av 
exempelvis intervjuer eller observationer (Olsson & Sörensen, 2011). Kvalitativ metod 
uteslöts på grund av saknaden att inte kunna undersöka större grupper, frekvensen av socialt 
utanförskap och om det finns samband med den psykiska hälsan. En annan ingång i 
kvantitativ metod är epidemiologisk ansats som också uteslöts, då den enligt Olsson och 
Sörensen (2011) syftar och är anpassad till att främst undersöka sjukdomsrelaterade 
tillstånd. Epidemiologi som vetenskap fokuserar på att undersöka orsakssamband, kausalitet,
och riskfaktorer till människans sjukdomar. 

Kvantitativ metod ansågs vara lämpligast för att besvara studiens syfte då den möjliggör 
insamlandet av hälsorelaterad data av en population inom ett större geografiskt område. 
Utifrån denna data kan, till skillnad från i kvalitativ metod, datan generaliseras till en specifik
målgrupp som undersöks. Vilket gör att resultatet kan påvisa och vara trovärdigt även om 
urvalet eller antalet respondenter var begränsat. Dock finns svårigheter att erhålla en djupare
kunskap kring exempelvis varför (Olsson & Sörensen, 2011), men detta ansågs i denna studie 
vara godtagbart ändock med anledning av studiens syfte. 

4.2 Forskningsdesign

Designen är en tvärsnittsstudie som är populationsinriktad och grundas i respondenternas 
självrapporterade svar. Denna valdes utifrån studiens syfte med anledning av det Bonita, 
Beaglehole och Kjellström (2006) beskriver om tvärsnittsstudier. De menar att i denna 
design mäts exponeringen och dess verkan samtidigt, vilket gör att synonymen 
prevalensstudie ibland används och datainsamlingen genomförs vid ett tillfälle. 
Tvärsnittsstudier möjliggör upptäckandet av karaktäristiska hos individer i populationen 
som undersöks, vilket gör att marginaliserade gruppers hälsa kan framhållas. Den gör det 
även genomförbart att följa trender i befolkningen och särskilt  utsatta grupper över tid då de 
kan standardiseras gällande studiemetoder och definitioner. Detta ansågs fördelaktigt för 
studien i och med att kunskap kring hälsoläget för unga hbtq-personer i Västmanlands län 
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saknas. Bonita et. al. (2006) menar att det är viktigt att ha en tillräcklig storlek på urvalet och
att svarsfrekvensen är tillfredsställande. Därför används ofta tvärsnittsstudier inom hälso- 
och sjukvården för att bedöma eventuella vårdbehov eller behov av insatser. Dock ger inte 
tvärsnittsstudier indikationer på orsaken till effekten då designen inte framhåller tidsföljden 
för varken exponering eller verkan. 

Eventuella samband kan mätas med fall- och kontrollstudier, kohortstudier, randomiserade 
kontrollstudier och tvärsnittsstudier (Bonita et. al., 2006). Däremot utesluts möjligheten till 
att användande andra designer än tvärsnittsdesign på grund av studiens syfte i att undersöka 
flertalet utfall. Alltså psykisk ohälsa och socialt utanförskap samt en mängd oberoende 
variabler vilka är personernas normbrytande identitet. Det skulle vara genomförbart att 
använda kohortstudier men den designen tar lång tid då forskaren ska följa den studerade 
populationen under en längre tid för att eventuellt upptäcka om det finns samband mellan 
utfall och oberoende variabler (Bonita et. al., 2006). Vilket här skulle betyda att en grupp 
unga individer som representerar heterosexuella, homosexuella, bisexuella, transpersoner, 
queera samt personer som är osäkra, ska följas från födelsen för att undersöka om deras 
identitet leder till socialt utanförskap eller psykisk ohälsa. Detta ansågs inte vara 
genomförbart då det finns svårigheter att veta nyföddas sexuella- och eller könsidentitet samt
könsuttryck. Även hur denna utvecklas under uppväxten, svårigheter finns också i att 
barnens uppväxt villkor kan påverka resultaten för socialt utanförskap och psykisk hälsa. 
Användandet av en kohortdesign skulle dock vara tillfredsställande då den möjliggör att 
undersöka orsakssamband. För då hade en analys varit att undersöka om socialt utanförskap 
eller psykisk ohälsa hos individerna är beroende på eventuell hbtq-identitet. Fall- och 
kontrollstudier utesluts då de endast möjliggör att undersöka ett utfall, och randomiserade 
kontrollstudier kan inte användas då den bara undersöker en oberoende variabel för utfallet 
(Bonita et. al., 2006).

4.3 Urval, bortfall och datainsamling

Den studerande populationen i denna studie är unga heterosexuella personer, hbtq-personer 
och personer som är osäkra på sin sexuella läggning, sexualitet, könsidentitet eller 
könsuttryck i Västmanlands län och för att erhålla data från denna grupp har sekundärdata 
använts. Den datan har hämtats från studien Liv & hälsa ung 2014 för personer i årskurs nio i
grundskolan och årskurs två på gymnasiet i Västmanlands län. Studien genomfördes av 
Kompetenscentrum för hälsa och Centrum för klinisk forskning. Metoden för att välja urvalet
till studien var en totalundersökningen då alla i ovanstående population inbjöds till att 
besvara enkäten. Detta innebär enligt Olsson och Sörensen (2011) att samtliga i en särskild 
befolkningsgrupp undersöks. 

Eleverna fick besvara enkäten under en lektion med en lärare närvarande i klassrummet 
under januari och februari 2014. Antalet elever i årskurs nio i grundskolan och årskurs två i 
gymnasiet uppgick till n=5 158, och de elever som besvarade enkäten var n=4 360. Slutligen 
deltog n=4 057 som hade besvarat enkäten fullständigt och korrekt. Det var en jämn 
fördelning mellan antalet i årskurs nio i grundskolan och årskurs två i gymnasiet, där antalet 
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som besvarat enkäten korrekt i årskurs nio i grundskolan uppgick till n= 2 096 och årskurs 
två i gymnasiet var n= 1 961. Av dessa beskrev sig n=3 310 (81,6%) som heterosexuella, 
n=140 (3,5%) som bisexuella, n=55 (1,4%) som homosexuella, n=13 (0,30%) som 
transpersoner, n=18 (0,40%) som queera samt n=148 (3,6%) som osäkra. 

Det externa bortfallet för studien var n=798 och det interna bortfallet var n=303 (F. 
Söderqvist, personlig kommunikation 2017-04-24). Med externt bortfall menas de personer 
som av olika anledning inte vill delta i studien, vilket kan sammanfalla med de som generellt 
är negativt inställda till att besvara enkäter. Det interna bortfallet är när respondenter inte 
har besvarat någon fråga (Olsson & Sörensen, 2011).

Studien Liv & hälsa ung är en tvärsnittsstudie som genomför datainsamling via enkäter och 
syftar till övervaka livssituationen, levnadsvanor och hälsan bland ungdomar i Västmanland. 
Den ämnar även till att observera hälsan och dess trender hos ungdomar i länet över tid. I 
enkätundersökningen deltar ungdomar i årskurs sju och nio i grundskolan samt årskurs två i 
gymnasiet hos både privata och offentliga skolor. Undersökningen genomförs regelbundet 
sedan år 1995 där datan är självrapporterad av ungdomarna (Region Västmanland, 2017).

4.4 Mätinstrument och variabler

Datamaterialet för studien har hämtats från undersökningen Liv & hälsa ung 2014 i 
Västmanlands län. Vid genomförandet år 2014 fick eleverna i årskurs sju en förkortad enkät 
som innehöll cirka 180 frågor och de övriga besvarade en enkät med ungefär 230 frågor vilket
inkluderar del- och följdfrågor. Frågorna som användes i undersökningen kommer från 
andra validerade och tidigare tillämpade mätinstrument, regionala enkäter på landstings- 
eller regionnivå samt undersökningen gjorda av Statistiska Centralbyrån (SCB) om 
levnadsvanor. Datamaterialet baseras på självrapporterade svar vilket innebär en viss risk för
att svaren är felaktiga eller osanna. Ytterligare en risk är att respondentens minne sviker vid 
besvarandet av retroperspektiva frågor även om unga personer anses vara mer välvilliga att 
svara i enlighet med sanningen (Hellström, 2015). 

4.4.1 Socialt utanförskap

För att mäta socialt utanförskap har följande variabler använts: Jag tycker det är svårt att få
vänner, Jag känner mig utanför i grupper med personer i min egen ålder, Andra personer 
gillar att vara med mig, Jag har mycket gemensamt med mina vänner, Jag kommer bra 
överens med andra i min egen ålder samt Jag har många nära vänner delade frågeindex 
och svarsalternativ. Svarsalternativen var (1) Mycket sant, (2) Ganska sant, (3) Varken sant 
eller falskt, (4) Inte särskilt sant samt (6) Inte alls sant. De som besvarat med något av 
alternativen Inte särskilt sant, Inte alls sant och Varken sant eller falskt slogs ihop till svårt 
eller utanför, de andra svarsalternativen blev lätt eller inkluderad, vilket av dessa ord som 
användes var beroende på vad som åsyftades i frågeställningen.

Även frågor kring att tillhöra en gemenskap eller möjlighet att påverka, inkluderades. Dessa 
var Under den senaste månaden, hur ofta har du känt att du har något viktigt att bidra 
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med till samhället samt Under den senaste månaden, hur ofta har du känt att du tillhör en 
gemenskap (t.ex. en grupp människor eller en förening). Svarsalternativen som kunde väljas
var (1) Aldrig, (2) En eller två gånger, (3) Ungefär en gång i veckan, (4) Ungefär 2-3 
gånger i veckan, (5) Nästan alla dagar samt (6) Alla dagar. Dessa svarsalternativ 
dikotomiserades, delades in i två grupper, till att Aldrig och En eller två gånger 
sammanslogs till sällan eller aldrig och de övriga till ibland eller ofta. 

Variablerna har inte dikotomiserats för sambandsanalyserna.

4.4.2 Psykisk hälsa

För att mäta psykisk hälsa användes följande variabler: I vilken utsträckning upplever du att
ditt liv är meningsfullt?, I vilken utsträckning känner du att att ditt liv har ett syfte?, I 
vilken utsträckning är du hoppfull inför ditt liv?, I vilken utsträckning har du inre frid? 
samt I vilken utsträckning känner du att ditt sätt att leva överensstämmer med dina 
känslor och dina tankar? inkluderades. Dessa hade svars alternativen (1) Inte alls, (2) Lite, 
(3) Måttligt, (4) I hög utsträckning och (5) I extremt hög utsträckning. Inte alls och Lite har 
i bearbetningen dikotomiserats till sällan eller aldrig och de andra svarsalternativen fick 
beteckningen ibland eller ofta. 

Frågan kring självrapporterat mående har använts och den lyder Hur mår du?, med 
svarsalternativen (5) Mycket bra, (4) Bra, (3) Varken bra eller dåligt, (2) Dåligt samt (1) 
Mycket dåligt. Svarsalternativen har dikotomiserats till att Mycket dåligt och Dåligt har 
beskrivits som Mår dåligt medan de andra svarsalternativen blev Mår okej eller bra. 

Även frågorna kring depression och ångest som endast de som har dessa sjukdomar eller 
tillstånd ombeds att besvara har inkluderats. Svarsalternativen till dessa var (1) Ja, lätt och 
(2) Ja, svår. Dessa frågor dikotomiserades inte då svarsalternativen endast var två stycken, 
då de som besvarade frågeställningarna var de som hade någon form av tillstånden. 
Ytterligare frågor för att mäta psykisk hälsa har använts. Dessa var Hur ofta har du under de 
senaste tre månaderna haft följande besvär? (Sätt ett kryss på varje rad), Nervös, Stressad 
samt Svårt att sova som har inkluderats. Svarsmöjligheterna till dessa var (5) Aldrig, (4) 
Sällan, (3) Ibland, (2) Ofta och (1) Alltid. Vilka har dikotomiserats till att Alltid och Ofta har 
beskrivits som Alltid eller ofta medan de övriga fick benämningen Ibland eller aldrig. 

Variablerna har inte dikotomiserats för sambandsanalyserna.

4.4.3 Eventuell hbtq-identitet

För att kunna göra jämförelser och se skillnader mellan de som uppger sig ha en hbtq-
identitet samt vara osäkra och de som uppger sig vara heterosexuella användes Vilka av 
dessa begrepp tycker du beskriver dig? (Sätt ett eller flera kryss). Svarsalternativen var (1) 
Heterosexuell, (1) Bisexuell, (1) Homosexuell, (1) Transperson, (1) Queer samt (1) Osäker. 
Ettorna är inlagda med anledningen av kodningen i SPSS. Denna variabel kan även beskrivas
som studiens bakgrundsvariabel och har därför inte dikotomiserats. Dock har de omkodats 
och förvandlats då de var konstanta men behövde vara kategoriska för att lämpliga analyser 
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skulle kunna genomföras. För att kunna genomföra den binära logistiska regressionsanalysen
har grupperna transpersoner och queera sammanfogats till en gemensam grupp, då dessa 
inkluderade för få respondenter för den analysen.

Även personer som har uppgett att de är heterosexuella undersöks i syfte att veta 
utgångsläget i populationen.

4.5 Analys

Studiens datamaterial har bearbetats och analyserats i dataprogrammet IBM Statistical 
Package for Social Science (SPSS), version 22.I denna studie har korrelationsanalys och binär
logistisk regressionsanalys använts för att undersöka samband. Korrelationsanalys har som 
metod använts för att konstatera hur starkt ett samband mellan olika variabler, det starkaste 
sambandet visas genom att korrelationskoefficienten har värdet +1 eller -1. Därmed är 
sambandet mer troligt desto närmre dessa två värden, samtidigt som det svagaste sambandet
har värdet 0. Dessa värden är utopiska och återfinns sällan i verkligheten (Bonita et. al., 
2006). Detta har gjorts mellan original variablerna; Jag känner mig utanför i grupper med 
personer i min egen ålder, Jag har inte många nära vänner, Jag känner sällan eller aldrig 
att jag tillhör en gemenskap (t.ex. en grupp människor eller en förening), Mår dåligt, Jag 
känner sällan eller aldrig att mitt liv är meningsfullt, Jag känner sällan eller aldrig att mitt
liv har ett syfte samt, Jag känner aldrig eller ibland att mitt sätt att leva överensstämmer 
med mina känslor och tankar. Då resultaten på dessa var utmärkande eller av särskilt av 
intresse.

Vidare har även en binär logistisk regressionsanalys genomförts på ovanstående variabler. 
Regressionsanalyser är typiska för epidemiologiska studier och binära logistiska 
regressionsanalyser ämnar att undersöka om en beroende variabel resultat samvarierar med 
en oberoende variabel. Alltså hur stor risken är att den undersökta gruppen har att utsättas 
för den samvarierande variabeln. Dessa bör vara signifikanta för att påvisa att sannolikheten 
att utsättas för utfallet inte har uppkommit av slumpen (Bonita et. al., 2006; Olsson & 
Sörensen, 2011). 

En deskriptiv analys har genomförts på de valda variablerna för att undersöka förekomsten 
av socialt utanförskap och psykisk ohälsa bland respondenterna, visat i korstabeller utifrån 
rapporterad sexuell- och könsidentitet. Detta presenteras även genom att jämföra med 
resultaten för de som uppgett att de är heterosexuella och därmed få hur mycket vanligare ett
viss utfall är hos den aktuella gruppen.
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4.6 Kvalitetskriterier

4.6.1 Reliabilitet

För att mäta hur pålitlig en studie ska stabila resultat försöka uppnås, vilket benämns som 
kvalitetskriterie reliabilitet och kan med andra ord kallas för pålitligheten. Detta betyder att 
resultatet som framkommer i en studie ska bli liknande i flera replikerade studier, därför om 
flera liknande studier får samma resultat betyder det att studien har högre reliabilitet. De 
mest frekvent använda reliabiliteterna är stabilitet, intern reliabilitet samt 
internbedömarreliabilitet. Stabilitet fokuserar främst på hur stabilt mätinstrumentet 
fungerar och för att testa detta är ett test-retest att föredra. Vilket betyder att det aktuella 
mätinstrumentet prövas på samma urval vid två olika tidpunkter för att sedan jämföra 
resultaten. Det är dock viktigt att ha i åtanke att vissa skillnader i resultaten kan förekomma 
och därför bör en accepterande nivå för bias fastställas. Dessa skillnader kan till exempel 
uppkomma på grund av att urvalets minne av det föregående testet kan avspeglas på deras 
svar i det senare testet eller att urvalet ändrar sina svar den andra svarsomgången. Intern 
reliabilitet appliceras på att mäta hur väl olika frågeställningar i enkäten mäter samma 
begrepp. Att mäta intern reliabilitet är vanligt förekommande då det anses vara ekonomiskt 
samt då det identifierar fel i de utvalda variablerna. Internbedömarreliabilitet åsyftar till 
vilken grad olika genomförare urskiljer liknande ting (Bannigan & Watsin, 2009). 

Liv & hälsa ung har genomförts sedan 1995 ungefär varannat år och därför har enkäten 
testats många gånger sedan starten. Däremot har resultaten kunnat vara olika då deltagarna 
inte har varit de samma. Enkätstudien har gjort jämförelser mellan mätningarna för att 
stärka reliabiliteten. Undersökningen är också välplanerad, datan är kontrollerad vilket 
stärker reliabiliteten ytterligare. Vidare i denna studie har variabler från Liv & hälsa ung 2014
valts ut med ändamålet att besvara studiens syfte och frågeställningar. Dock har inget test-
retest genomförts i denna studie då den baseras på sekundärdata. 

4.6.2 Validitet

När ett mätinstrument har bevisats vara pålitligt i ett långsiktigt perspektiv ska det bevisa om
instrumentet mäter det som det avser att bedöma. Det är eftersträvansvärt för ett 
mätinstrument att ha hög validitet då det betyder att instrumentet påvisar verkligheten. 
Detta kan göras på en mängd olika vis och flera tester är att föredra för att säkerställa 
validiteten. De mest förekommande delarna är samtidig validitet, begreppsvaliditet, 
ytvaliditet, innehållsvaliditet samt predektiv validitet. Samtidig validitet (concurrent validity)
innebär att instrumentet mäts utifrån hur väl resultatet överensstämmer med resultatet av 
ett tidigare validerat instrument eller använder den fastställda gyllene standarden. Kan 
bedöma hela mätinstrumentet men även varje fråga eller del enskilt. Begreppsvaliditet 
(construct validity) kan användas då det saknas en fastställd gyllene standard för det begrepp
som ska mätas, då forskaren istället får se till hur väl begreppet och instrumentets resultat 
korrelerar till närliggande begrepp. Detta kan vara särskilt användbart när ett begrepp har 
konstruerats utifrån särskilda hypoteser. Ytvaliditet (face validity) beskrivs som det 
snabbaste sättet att fastställa validiteten då forskaren drar slutsatsen utifrån hur väl 
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instrumentet verkar överensstämma med det som ska mätas. Exempelvis om begreppet som 
ska mätas finns inkluderat i mätinstrumentet och att det ska vara lättförståeligt. 
Innehållsvaliditet (content validity) innebär att verktyget inkluderar det relevanta och 
exkluderar det orelevanta utifrån verktygets innehåll i relation till vad som ska mätas. 
Predektiv validitet (predictive validity) betyder att forskaren använder ett annat 
mätinstrument vid ett annat tillfälle (Bannigan & Watsin, 2009). 

Enkätundersökningen som Liv & hälsa ung 2014 baseras på innehåller vedertagna 
frågeställningar och svarsalternativ då studien har genomförts sedan 1995 ungefär varannat 
år. Vilket bidrar till att validiteten stärks då hälsoutvecklingen bland unga i Västmanland kan
observeras och lättare kan urskiljas om det något år blir tydliga avvikelser från tidigare års 
trender. I denna studie har sekundärdata använts vilket är positivt då det bidrar till den 
objektivitet, neutralitet och distans till deltagarna. Då värderingar och tidigare kunskaper 
inte ska influera resultatet. Detta menar Olsson och Sörensen (2011) är några av fördelarna 
med kvantitativ metod. Dock kan det även vara negativt då de mått som används i enkäten är
utformade med andra avsikter i åtanke. Därför är ytvaliditet och innehållsvaliditet 
intressanta i denna studie. Något mått för att mäta gyllene standard på frågeställningarnas 
konsistens fanns inte med i enkäten och därför var samtidig validitet inte möjligt att mäta. 
Möjligheten att genomföra upprepade tester uteslöts då sekundärdata använts. I syfte att 
stärka validiteten har beslutet om vilka frågor att använda från Liv & hälsa ung 2014 
grundats i denna studies syfte och frågeställningar. Vilket bidrar till att frågorna kan tänkas 
mäta de aktuella begreppen på ytan. Innehållsvaliditeten har inte testats specifikt i denna 
studie, men ett antagande har gjorts om att Liv & hälsa ung 2014 är utförligt granskad i att 
mäta det den avser att mäta.

4.6.3 Generaliserbarhet

Det resultat som har framkommit bör även kunna generaliseras till att kunna representera en
större grupp med liknande levnadsförhållanden och förutsättningar, än den som undersökts. 
Detta kan uppfyllas bland annat genom att svarsfrekvensen är hög  (Olsson & Sörensen, 
2011). Den studerade populationen kan bedömas som representativt för unga hbtq-personer i
Sverige då Västmanlands län inte särskiljer sig avsevärt från andra regioner inom nationen. 
Då demografin gällande rurala och urbana områden är jämförbart med den nationella 
spridningen, detta gäller även spridningen av inkomst-, sysselsättningsgrads- samt 
utbildningsnivå. Resultatet från denna studie kan tänkas vara representativt med tanke på 
studiepopulationen för andra regioner i Sverige. Då det ger kunskap på en mer regional nivå 
än vad nationella kunskaper kan ge. Dock kan representationen för unga hbtq-personer 
behöva studeras vidare enskilt. 

4.7 Etiska överväganden

En god forskningssed åsyftar att forskarna ska sanningsenligt redovisa den forskning som 
har genomförts, dess tillvägagångssätt och resultat samt granska och redogöra för dess 
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förutsättningar (Vetenskapsrådet, 2011). Samtliga etiska överväganden har utgått ifrån 
World Medical Association Declaration of Helsinki (WMA, 2013).  

När Liv & hälsa ung 2014 datainsamling genomfördes bifogades ett informationsbrev, så 
kallat missivbrev, där undersökningens syfte förklarades både skriftligt och muntligt. Där 
underrättades urvalet även om innebörden och rättigheterna de hade som deltagare i studien,
såsom att deltagandet var frivilligt samt att det kunde avbrytas när deltagaren ville under 
hela studien. Samtliga deltagare har varit anonyma, datan har bearbetats och analyserats 
under överinseende av kvalificerad personal för att förvara datamaterialet konfidentiellt på 
dennes dator samt garantera att det handskats med försiktighet. Inga privata uppgifter har 
inhämtats eller använts om individer i studien då variabler som ålder, kön och andra som 
kan utpeka individer inte har använts. Datamaterialet används endast i ändamål som berör 
forskning för att garantera objektivitet. Slutligen har även de medverkandes värdighet, hälsa 
och privatliv värnats om. 

Forskning som involverar människor kräver särskilda tillstånd för att få genomföras. Detta 
enligt etikprövningslagen som fastställer villkor och omständigheter som forskarna måste 
respektera för att deras forskningsprojekt ska accepteras av etikprövningsnämnderna 
(Vetenskapsrådet, 2011). Godkännandet hos det etiska rådet har identifieringsnummer Dnr 
2013/464.

5 RESULTAT

Resultatet kommer redovisas med utgångspunkt i studiens syfte och i kronologisk ordning 
från frågeställningarna.

5.1 Samband mellan socialt utanförskap och psykisk ohälsa

Korrelationen påvisar ett samband med att som respondent besvarat enkäten med något av 
de övriga svarsalternativen än heterosexuell; homosexuell, bisexuell, transpersoner, queer 
eller osäker. Samt att samtidigt ha socialt utanförskap och psykisk ohälsa. Det starkaste 
sambandet finns mellan att känna att livet inte har ett syfte och att detsamma inte är 
meningsfullt. Det finns även ett starkare samband mellan att levnadssättet inte 
överensstämmer med känslor och tankar, att känna att livet inte har ett syfte och att känna
att livet saknar mening (Tabell 3). 

I den binära logistiska regressionsanalysen har heterosexualitet använts som jämförande 
variabel. Analysen påvisar att generellt är sannolikheten för att heterosexuella lever i socialt 
utanförskap och har psykisk ohälsa liten i jämförelse med de övriga grupperna. Däremot kan 
det tydas vara en skyddsfaktor att vara heterosexuell. Där sannolikheten för att homosexuella
känner sig utanför i grupper med jämnåriga är dubbelt så hög som för heterosexuella. Detta
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är fyra gånger mer sannolikt för bisexuella och transpersoner samt dubbelt mer sannolikt för 
queera, vilka samtliga är signifikanta. Liksom att sannolikheten att homosexuella inte 
känner att livet har ett syfte är det dubbla än för heterosexuella, dock är inte sannolikheten 
signifikant för homosexuella. För bisexuella är respektive sannolikhet tre gånger större, för 
transpersoner fyra gånger större samt för queera två gånger större och dessa resultat var 
signifikanta (Tabell 4).

5.2 Det sociala utanförskapets omfattning

Det deskriptiva resultatet som analyserats via korstabeller uppvisar att de som beskriver sig 
som heterosexuella oftare känner sig inkluderad i umgängeskretsar, att andra personer gillar 
dem och att de har någonting gemensamt med jämngamla. Samtidigt har de oftare nära 
vänner, känner att de tillhör en gemenskap av individer och att de har någonting att berika 
samhället med. Detta är mer vanligt jämfört med hur de som beskriver sig som 
homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera samt de som är osäkra på sin könsidentitet, 
könsuttryck eller sexuella läggning har rapporterat. Av dessa är det främst de homosexuella 
som rapporterar att de har det lättast i det sociala och de som har det svårast är bisexuella, 
queera, transpersoner och sedan de osäkra (Tabell 1). 

Att homosexuella känner sig utanför i grupper med personer i deras egen ålder är nästan 
dubbelt så vanligt i jämförelse med heterosexuella. För bisexuella är m siffra 2,6 gånger 
oftare, transpersoner nästan tre gånger så ofta, queera mer än två gånger oftare samt de 
osäkra två gånger oftare än heterosexuella. Homosexuella känner 1,5 gånger oftare att de inte
tillhör någon form av gemenskap än heterosexuella och motsvarande för bisexuella är nästan 
två gånger oftare, transpersoner 2,3 gånger oftare, queera 1,4 gånger oftare och slutligen de 
osäkra nästan två gånger oftare än heterosexuella.

Dock kan inga större slutsatser göras av resultatet kring transpersonerna då respondenterna 
är få samt antalet personer som har svarat på respektive fråga är ett fåtal. 
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5.3 Den psykiska ohälsans omfattning

Förekomsten av psykisk ohälsa har analyserats via korstabeller som visar att hbtq-personer 
och de osäkra oftare har psykisk ohälsa än heterosexuella, där rangordningen är bisexuella, 
queera, osäkra, homosexuella och bäst av dessa mår transpersonerna (Tabell 2). 
Homosexuella mår nästan tre gånger oftare dåligt än heterosexuella. För bisexuella är 
motsvarande siffra nästan sex gånger oftare, transpersoner 1,4 gånger oftare, queera mer än 
fyra gånger oftare samt de osäkra 1,5 oftare än heterosexuella. Det är även vanligare att hbtq-
personer och osäkra inte känner att deras liv är meningsfullt eller har ett syfte. Nästan två 
gånger fler homosexuella, mer än två gånger fler bisexuella, transpersoner och queera samt 
1,1 gånger fler osäkra än heterosexuella känner att de inte kan leva i enlighet med sina tankar 
och känslor. 
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800 (24,20) 26 (47,20) 68 (48,50) 8 (61,60) 10 (55,60) 77 (52,10)

644 (19,50) 20 (36,40) 71 (50,60) 7 (53,90) 8 (44,50) 57 (38,70)

493 (15,00) 11 (20,00) 45 (32,80) 3 (23,10) 6 (33,40) 45 (30,40)

502 (15,20) 16 (29,00) 47 (33,60) 6 (46,20) 8 (44,50) 42 (28,60)

386 (11,70) 9 (16,40) 48 (34,20) 3 (23,10) 6 (33,30) 36 (24,30)

767 (23,30) 17 (30,90) 63 (45,00) 7 (53,90) 8 (44,50) 60 (40,50)

26 (47,30) 90 (65,20) 7 (53,90) 9 (53,00) 95 (66,50)

818 (25,00) 20 (37,70) 67 (48,60) 7 (58,30) 6 (35,40) 67 (46,90)

Tabell 1. Frekvensen av heterosexuella, homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och osäkra, som
lever i socialt utanförskap.

Hetero
n (%)

Homo
n (%)

Bi
n (%)

Trans
n (%)

Queera
n (%)

Osäkra
n (%)

Jag tycker det är svårt att få
vänner

Jag känner mig utanför i
grupper med personer i
min egen ålder

Andra personer inte gillar
att vara med mig

Jag har inte mycket
gemensamt med mina
vänner

Jag kommer inte bra
överens med andra i min
egen ålder

Jag har inte många nära
vänner

Jag känner sällan eller
aldrig att jag har något
viktigt att bidra med till
samhället

1808
(55,30)

Jag känner sällan eller
aldrig att jag tillhör en
gemenskap (t.ex. en grupp
människor eller en
förening)



Dock kan inga slutsatser göras bland transpersonerna då respondenterna är få samt antalet 
personer som har svarat på respektive fråga är ett fåtal.   
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Mår dåligt 177 (5,40) 8 (15,10) 42 (30,20) 1 (7,70) 4 (22,30) 12 (8,20)

Har svår depression 87 (23,40) 5 (27,80) 28 (42,40) 2 (40,00) 2 (40,00) 14 (41,20)

Har svår ångest 128 (22,20) 5 (23,80) 27 (37,00) 0 (0,00) 3 (42,90) 16 (38,10)

Är ofta eller alltid nervös 453 (13,90) 12 (22,60) 42 (30,40) 1 (9,10) 7 (38,90) 34 (23,10)

Är ofta eller alltid stressad 1030 (31,50) 19 (35,80) 69 (49,60) 4 (36,40) 7 (38,90) 43 (29,80)

650 (19,90) 16 (30,20) 60 (43,20) 3 (27,30) 6 (33,30) 44 (29,90)

389 (11,90) 13 (24,10) 58 (41,40) 2 (15,40) 9 (50,00) 29 (19,70)

458 (14,20) 13 (25,00) 58 (42,00) 11 (23,10) 11 (61,10) 36 (25,00)

370 (11,30) 12 (22,60) 52 (37,40) 1 (7,70) 5 (27,80) 35 (23,80)

750 (23,00) 17 (32,10) 64 (46,10) 2 (15,40) 9 (52,90) 39 (27,00)

547 (16,80) 17 (32,00) 51 (36,60) 5 (38,50) 6 (35,30) 27 (18,70)

Tabell 2. Frekvensen av heterosexuella, homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och osäkra, som har
psykisk ohälsa.

Hetero
n (%)

Homo
n (%)

Bi
n (%)

Trans
n (%)

Queer
n (%)

Osäker
n (%)

Har ofta eller alltid svårt att
sova

Jag känner sällan eller aldrig att
mitt liv är meningsfullt

Jag känner sällan eller aldrig att
mitt liv har ett syfte

Jag känner mig inte alls eller lite
hoppfull inför mitt liv

Jag känner inte alls eller lite
inre frid

Jag känner aldrig eller ibland att
mitt sätt att leva
överensstämmer med mina
känslor och tankar
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Få nära vänner

*0,115 *0,12 *0,125 *0,125 *0,044

Få nära vänner *-0,516 *-0,317 *-0,32 *-0,316 *-0,305

*-0,334 *-0,308 *-0,308 *-0,294

*-0,364 *-0,368 *-0,302

*-0,817 *-0,561

*-0,549

Kommentar: *p<0,01

Tabell 3. Redogör för korrelation mellan socialt utanförskap och psykisk ohälsa

Utanför i
grupper med

jämnåriga

Tillhör inte
en

gemenskap
Livet inte

har ett syfte
Livet är inte
meningsfullt

Levnadssätt
överens-

stämmer inte
med känslor
och tankar

Utanför i grupper
med jämnåriga

Tillhör inte en
gemenskap

Livet inte har ett
syfte

Livet är inte
meningsfullt

Levnadssätt
överensstämmer
inte med känslor
och tankar
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Tabell 4. Redogör för odds för heterosexuella och hbtq-personer att drabbas av socialt utanförskap och psykisk ohälsa.

                                                          Hetero                          Homo                                Bi                              Trans & Queer                   Osäker

OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI

0,314 (0,249-0,395) 1,992 (1,115-3,556) 4,04 (2,854-5,717) 4,557 (1,793-11,586) 2,239 (1,573-3,187)

Få nära vänner 0,421 (0,335-0,530) 1,358 (0,758-2,497) 2,574 (1,818-3,644) 3,014 (1,193-7,617) 2,194 (1,554-3,098)

Tillhör inte en gemenskap 0,389 (0,309-0,489) 1,51 (0,864-2,640) 2,617 (1,832-3,738) 2,153 (0,818-5,669) 2,739 (1,916-3,916)

Livet inte har ett syfte 0,36 (0,283-0,457) 1,578 (0,889-2,802) 3,875 (2,599-5,776) 4,298 (1,412-13,082) 2,09 (1,468-2,977)

Livet är inte meningsfullt 0,344 (0,272-0,436) 1,807 (1,026-3,180) 3,891 (2,632-5,751) 3,393 (1,207-9,539) 2,239 (1,578-3,178)

0,58 (0,459-0,734) 1,002 (0,572-1,754) 2,7 (1,813-4,023) 3,001 (0,986-9,135) 1,244 (0,879-1,761)

Utanför i grupper med
jämnåriga

Levnadssätt
överensstämmer inte med
känslor och tankar



6 DISKUSSION 

Diskussionen delas in i att först föra en diskussion kring de val, prioriteringar och perspektiv 
som har tagits i åtanke under denna studies genomförande.

6.1 Metoddiskussion

En epidemiologisk ansats åsyftar att analysernas fokus är riskerna och oddsen att 
diagnostiseras med någon sjukdom eller tillstånd (Bonita et. al., 2006). Detta ansågs inte 
lämpligt för den aktuella studien i och med att inget enskilt sjukdomstillstånd granskades. 
Däremot kan det finnas en viss epidemiologisk tolkning då studien utgår ifrån en särskild 
populationsgrupp, jämför den med en majoritetsbefolkning samt undersöker förekomsten av 
två tillstånd eller begrepp. Som syftar till att synliggöra de olika gruppernas hälsa och hur 
den skillnaderna mellan dem. För att på längre sikt kunna använda kunskapen till 
hälsofrämjande och förebyggande insatser till de grupper som har störst behov av dem om 
intresse och behov finns. Istället har en kvantitativ ansats använts med både deskriptiva och 
analytiska delar som återfinns i syftet och frågeställningarna. Detta för att kunna undersöka 
förekomsten av socialt utanförskap och psykisk ohälsa bland målgruppen, visa skillnader 
mellan grupperna samt om det fanns något samband mellan dessa variabler.  

Då den genomförda studien inte ämnade att undersöka orsakssamband bedömdes 
tvärsnittsdesign som passande. För att undersöka kausalitet är exempelvis kohortstudier 
eller fall-kontroll studier mer lämpliga. Den använda studiedesignen har svårigheter i att 
beräkna kausalitet eftersom den inte undersöker eller anger tidslinjen för inträffade utfall. 
Istället anser Bonita et. al. (2006) att randomiserade kontrollstudier är bäst lämpad för att 
fastställa kausalitet. När förekomster, orsaker och prognoser ska undersökas samt 
genomföras är kohortstudier att föredra. Då de uppskattar utfallens tidsföljd och kan 
särskilja orsak från verkan. Däremot behöver kohortstudier i jämförelse stora resurser för att 
kunna använda ett representativt urval. Vilket inte var möjligt i denna studie i och med att 
den genomfördes under en, i förhållande till vad som krävs i en kohortstudie, snäv tidsram. 

I och med att studien vill undersöka fler än ett utfall uteslöts fall-kontroll studier som lämplig
studiedesign. Då de ämnar till att jämföra populationer i ett retroperspektiv för att urskilja 
rimliga orsaker till utfall. De är också användbara för att undersöka ovanliga 
sjukdomstillstånd eller resultat (Olsson & Sörensen, 2011), vilket inte är förenligt med denna 
studies syfte. Den använda studiedesignen valdes på grund av att tvärsnittsstudier genomförs
för att bestämma förekomsten samtidigt som den kan genomföras skyndsamt i jämförelse 
med andra designer. Den är också relativt enkel att genomföra även om den inte gör skillnad 
på orsak och utfall, vilket kan ha influerat resultatet. Då det inte har varit möjligt att urskilja 
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om socialt utanförskap eller psykisk ohälsa är beroende av att respondenterna är eller 
misstänker att de är hbtq-personer. 

6.1.1 Urval, bortfall och datainsamling

Svarsfrekvensen för Liv & hälsa ung 2014 uppgick till 78 procent hos den undersökta 
gruppen, vilket kan anses vara relativt högt med en jämn fördelning mellan årskurserna nio i 
grundskolan (n= 2 096) och årskurs två i gymnasiet (n= 1 961). De elever som inte deltog vid 
datainsamlingen samt de som inte återsände enkäten förklarar det externa bortfallet (n= 
798). Det är vanligt förekommande att detta bortfall kan ge effekten att resultaten blir 
missvisande då det kan vara dessa personer som forskaren vill uppmärksamma med studien 
(Olsson & Sörensen, 2011). 

Studiens syfte var det som bestämde urvalet för undersökningen och därför kan det anses 
vara relevant för att besvara syfte och frågeställningar. Om exempelvis kausalitet skulle ha 
undersökts hade endast unga hbtq-personer som lever i socialt utanförskap varit urvalet med 
motsvarande unga heterosexuella som lever i socialt utanförskap som kontrollgrupp. Detta 
för att undersöka om det fanns orsakssamband mellan att vara ung hbtq-person, ha psykisk 
ohälsa och leva i socialt utanförskap. När det finns en organiserad olikhet mellan 
karaktärsdrag hos de individer som valts ut som deltagare och andra karaktärsdrag hos de 
som exkluderats menar Bonita et. al. (2006) att selektionsbias kan uppstå. I Liv & hälsa ung 
2014 hade samtliga unga i de undersökta årskurserna lika möjlighet att delta i studien och 
därmed fanns samma möjlighet i denna studie. Därför har ett obundet systematiskt urval 
använts vilket gör att risken för selektionsbias avtar. Utifrån den vanligaste orsaken till detta 
som Bonita et. al. (2006) menar är när eventuella deltagare själva genomför uttagningen till 
respondenter. Personerna väljer ofta om de ska delta eller inte beroende på om de känner att 
de tillhör den exponering som undersöks, om de har känt sig sjuka eller att de identifierar sig 
med det som undersöks. 

Antalet respondenter som identifierar sig som hbtq-person är n=226 vilket uppgår till 5,60 
procent av totala antalet deltagare, vid inkludering av de som uppger att de är osäkra (n=148)
uppgår antalet personer till n=374 och procenten till 9,20. Vilket kan tyckas vara en liten 
grupp personer, men i och med att studien Liv & hälsa ung 2014 inte särskilt har personer 
med en normbrytande identitet som målgrupp kan det anses vara en acceptabel grupp att 
genomföra undersökningar på. Det kan däremot medges att studier som särskilt undersöker 
unga hbtq-personers hälsosituation i Västmanlands län bör genomföras för att kunna få ett 
mer representativt urval. 

6.1.2 Analys 

Andra analyser kunde ha genomförts, såsom linjär regressionsanalys samt att 
frågeställningarna kunde ha varit annorlunda vilket skulle ha förändrat resultatet. Den typen 
av regressionsanalys använder kontinuerlig beroende variabel med fördel, som bör vara 
normalfördelad. I denna studie valdes däremot en binär logistisk regressionsanalys för att 
den var mer lämplig med tanke på studiens syfte, frågeställningar och variabler. 
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Genomförandet av en korrelationsanalys var med anledning av att enkelt undersöka om 
samband finns mellan de utvalda variablerna innan mer avancerade analysmetoder 
användes, såsom binär logistisk regressionsanalys. 

Samtliga av de genomförda analyser har anpassats och valts för att besvara studiens syfte och
frågeställningar. Om andra analyser hade genomförts skulle resultatet troligtvis blivit 
olikartat. Multipel logistisk regressionsanalys kunde inte genomföras på grund av att i 
grundfrågan om vilket begrepp som respondenten identifierar sig med, fanns möjlighet att 
fylla i flera svar. Dessa svar kunde inte på ett säkert vis särskiljas, därför har varje begrepp 
ställts mot en beroende variabel och därmed klassificeras som binära logistiska 
regressionsanalyser. Linjär regressionsanalys hade bidragit till att ko-variater hade 
uppmärksammats. Studien ämnar däremot inte till att upptäcka sådant som kan störa 
resultaten vid exempelvis kausalitet. Vilket inte relaterar till varken valet av studiedesign 
eller studiens syfte som vill undersöka samband och förekomst, vilket är där som Bonita et. 
al. (2006) anger att det inte är möjligt att kontrollera för ko-variater. 

6.1.3 Kvalitetskriterier

Den studerade populationen som har deltagit i Liv & hälsa ung 2014 kan anses vara 
representativt för målgruppen ungdomar i Sverige och med att demografin i Västmanland 
inte skiljer sig särskilt från övriga län. Det är däremot relativt få respondenter som angett att 
de inte är heterosexuella, vilket kan vara till nackdel för studiens representativ gällande icke-
heterosexuella. Dock kan generaliserbarheten stärkas i och med en hög svarsfrekvens på 78 
procent. Vilket överensstämmer med svarsfrekvensen i tidigare genomförda studier som 
vanligen är mellan 75 till 89 procent i denna typen av undersökningar. Detta betyder att 
studien Liv & hälsa ung inkluderar en stark majoritet av ungdomarna i den ålder som 
undersöks. Detta betyder att validiteten för denna studie kan anses vara hög i och med att 
den använder sekundärdata som är validerat från Liv & hälsa ung samt har använts i 
forskning tidigare. I och med att ko-variater inte har betraktats kan reliabiliteten kritiseras då
de troligen skulle ha påverkat resultatet för det finns en variation av händelser som kan 
påverka unga personers hälsa. 

Författarens ideella engagemang i hbtq-personers rättigheter kan diskuteras i förhållande till 
påverkan på studiens förfarande. I och med att studien har använt sekundärdata har risken 
att författaren är bekant med respondenterna eliminerats. Kvantitativ metod och deduktiv 
ansats har använts där en hypotes ska prövas, vilket har gjorts genom syftet och 
frågeställningarna. Genom att använda oberoende källor såsom vetenskapliga artiklar, 
rapporter och annat material från exempelvis myndigheter, men likväl källor med koppling 
till hbtq-rörelsen kan det tyckas att uppsatsen utgår ifrån ett rättighetsperspektiv. Dessa 
stärker däremot även den objektivitet som en studie bör ha då en mängd olika synsätt och 
perspektiv har tagits i beaktning. 
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6.1.4 Etiska överväganden

Under arbetet med denna studie har inga etiska prövningar uppstått och den ursprungliga 
studien följer de uppsatta forskningsetiska principerna i och med etikprövningen och dess 
godkännande till genomförande. Respondenterna bör ha tillgodogjorts information om och 
förstått konsekvenserna av sitt deltagande i Liv & hälsa ung 2014. I och med att 
respondenterna som identifierade sig som icke-heterosexuella var ett fåtal har överväganden 
gjorts av betydelsen att vara anonym. Det har inte varit möjligt att koppla enskilda individer 
till respondenternas svar då Liv & hälsa ung 2014 kunde besvaras av samtliga unga i de 
aktuella årskurserna. All hantering av datamaterialet från Liv & hälsa ung 2014 har gjorts vid 
övervakning av kvalificerad personal, vilket alltså innebär när databearbetningen och 
analysen har genomförts. Såsom WMA (2013) menar är av vikt, grundas denna studie i 
vetenskaplig fakta samt metoder samtidigt som den är relaterat till den aktuella vetenskapen 
och dess aktualitet. 

Vetenskapsrådet (2011) skriver om vikten av att undersökningar baseras på goda 
forskningsseder, vilket innebär att forskningen ska vara transparent och tala sanning om den.
Därför har tillförlitlighet varit genomgående i hela studieprocessen, samt att grundliga 
litteratursökningar har utförts. Där de vetenskapliga artiklarna har valts utifrån att vara 
vetenskapligt granskade (peer reviewed), tidsrelevans och betydelse för studiens syfte. Annan
använd litteratur valdes ut med anledning av dess tillämplighet för att besvara studiens syfte 
och frågeställningar. Dessutom är de genomförda analyserna och metoderna av relevans för 
studien vilket stöds av hur dessa har använts i andra studier. Utifrån detta kan 
tillförlitligheten anses vara hög samt att resultatet inte har influerats av de etiska 
övervägandena som har uppstått. 

6.2 Resultatdiskussion

Nedan kommer resultatet presenteras utifrån de rubriker som använts i resultatet. 

6.2.1 Samband mellan socialt utanförskap och psykisk ohälsa

Resultatet konstaterar att det finns samband mellan att vara hbtq-person med socialt 
utanförskap och psykisk ohälsa. Där starkast samband finns mellan att känna att livet inte 
har ett syfte och att det inte är meningsfullt. Det korrelerar även mellan att sätt att leva inte 
överensstämmer med personens tankar och känslor, att livet inte har ett syfte och att det 
saknar mening (Tabell 3). Resultatet påvisar också att hbtq-personer har en ökad risk i 
jämförelse med heterosexuella att leva i socialt utanförskap och att drabbas av psykisk 
ohälsa. Där bisexuella samt transpersoner och queera är de grupper som har störst risk för 
att drabbas av dessa hälsoutfall (Tabell 4). 

Resultatet kan tänkas överensstämma med det som Subhrajit (2014) skriver är de största 
problemen som drabbar hbtq-personer och flertalet av dessa kan kopplas till socialt 
utanförskap och psykisk ohälsa. Samtidigt som det tydligt är möjligt att relatera dessa 
faktorer till de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa. Då kultur och samhällets normer 
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och värderingar (World Health Organization, 2008) är sådant som ständigt är aktuellt för 
vad som påverkar unga hbtq-personer för att det är i den bestämningsfaktorn som 
heteronorm och tvåkönsnorm kan återfinnas. Den faktorn kan även påverka omgivningens 
reaktion när en person berättar om sin normbrytande identitet och uttryck. Samtidigt som 
den kan förklara varför hbtq-personer utsätts oftare för diskriminering, våld och kränkande 
behandling. Likaså varför inte hbtq som ämne är ett mer förekommande ämne i exempelvis 
politik, skolundervisning, media och hemmen. Sverige är det land som har de 12:e bästa 
förutsättningarna och möjligheterna i världen för hbtq-personer (International Lesbian, Gay, 
Bisexual, Trans and Intersex Association Europe, ILGA Europe, 2017), vilket motsvarar 60 
procent. Det är samma placering som för år 2016 men Sverige har förlorat fem procent för att
uppnå så kallat best practice, där Sverige åren 2009-2010 innehade första platsen (RFSL, 
2017).

När samhällets värderingar och normer påtalar för ungdomar att de bör vara heterosexuella 
och cispersoner kan det tänkas bidra till att personer som inte identifierar sig som detta eller 
är osäkra, att de upplever det svårare att få vänner. Då de möjliga vännerna växer upp i ett 
liknande samhälle med samma värderingar och normer, som kan påverka hur de tolkar 
omgivningen. Om någon person utifrån detta blir sedd som konstig eller avvikande kan det 
influera deras möjligheter att få vänner, känna sig inkluderad i grupper med människor och 
att känna att de tillhör en gemenskap. Vilket vidare kan tänkas, utifrån det som World Health
Organization (2008) skriver om sociala bestämningsfaktorer, påverka personernas psykiska 
ohälsa och leda till socialt utanförskap. Om ovanstående ger dem intrycket att de är 
ovälkomna och kan eventuellt förstärka en känslan av ensamhet. Som därmed möjligen 
påverkar deras psykiska hälsa i avseendet att personerna får en avsaknad av 
framtidsvisioner, att livet saknar syfte och mening. Däremot om unga hbtq-personer skulle 
ha en känsla att de tillhör en gemenskap menar Eriksson och Lindström (2006) att det ökar 
chanserna till att de lättare återhämtar sig vid motgångar, utvecklar hälsofrämjande 
strategier för både deras fysiska- och psykiska hälsa. 

Dessa normer och civilisationens värderingar kan påverka samhällets synsätt på hbtq-
personer eller andra som inte följer de oskrivna reglerna. Vilket vidare ger effekt i att 
möjligheten att hbtq-personer blir avvisade från sina hem när de berättar för dem om sin 
identitet och uttryck (Subhrajit, 2014). Om dessa ungdomar då saknar ett socialt nätverk där 
de kan finna boende, exempelvis att skolorna är uppmärksamma på deras elevers situation. 
Kan detta tillsammans med att hbtq-personer saknar förtroende för viktiga 
samhällsinstanser vars syfte är att skydda invånarna vid utsatta situationer. Det kan antas att
unga hbtq-personer då väljer att inte uppsöka exempelvis socialtjänsten i lika grad som andra
unga. Eller att de av andra anledningar hamnar i hemlöshet som medför särskild påverkan på
den enskildes hälsa och är en form av utanförskap. Såsom att personen har större risk att 
drabbas av sexuellt överförbara infektioner, användandet av beroendeframkallande ämnen är
vanligare och förekomsten av psykiska sjukdomar är högre än hos övriga befolkningen. 
Parallellt med att hemlöshet har långsiktig påverkan på personens utveckling och hur den 
fungerar i samhället (Edidin, Ganim, Hunter & Karnik, 2012). Det kan också tänkas att detta 
ger effekter i en ökad förekomst av socialt utanförskap hos gruppen i och med att de inte 
följer de normer som samhället har gällande att exempelvis ha en fast bostad.
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Det som kan främja unga hbtq-personers hälsa med syfte att de inte ska hamna i socialt 
utanförskap eller drabbas av psykisk ohälsa, är de strategier som Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor (2016) skriver om. Det kan även tänkas att generell 
kunskapsutjämning bland personer som möter unga personer i sin vardag och jobb. Där 
hälso- och sjukvårdspersonal och socialarbetare kan ha en särskilt viktig roll då de möter 
personer i en utsatt situation men också skolpersonal. I och med att de har en viktig roll för 
att stödja och utbilda barn och ungdomar kring bland annat hälsosamma värderingar, likaså 
påverkar familjens värderingar barnen. För att detta ska kunna genomföras behöver troligen 
politiken ge utökade resurser till de berörda aktörerna. Såsom hälso- och sjukvården, 
socialtjänsten och skolväsendet (Arbetsmarknadsdepartementet, 2014) i syfte att utöka 
kompetensen hos personal och möjligheterna till att föra samtal om dessa med de personer 
som de möter i yrket men även på fritiden. 

Särskilt hälso- och sjukvården har en betydande faktor för hälsoutvecklingen i samhället 
(World Health Organization, 2008). Kunskap som de skulle erhålla vid utbildning på arbetet 
följer troligen med dem hem vid arbetsdagens slut och det kan tänkas att personalen 
fortsätter samtalen när ämnena berörs på fritiden. För enligt Socialstyrelsen (2015) beskriver
unga hbtq-personer det som positivt att vuxna i deras omgivning har hbtq-kompetens samt 
tar ansvar för ett respektfullt bemötande och inkludering. Särskilt viktigt kan föräldrarnas 
eller andra viktiga vuxna i ungdomens liv, stöd vara. Att ha ett stöd från dessa som ung 
transperson ger effekt i att depressionssymtomen minskar, att vara hoppfull ökar och 
individen upplever att det inte är lika svårt att utstå sådant som kan kopplas samman med att
vara normbrytare. Det finns även samband mellan att ha eller inte ha föräldrarnas stöd med 
den psykiska hälsans utfall (Simons, Schrager, Clark, Belzer & Olson, 2013). Detta kan tänkas
vara liknande hos övriga gruppen unga hbtq-personer. Unga hbtq-personers och osäkra 
personers hälsa bör tas på allvar då de som är unga nu kommer vara de som samhället 
grundas på i framtiden. Att ge dem en stabil och bra grund för att erhålla en god hälsa upp i 
ålderdomen kommer gynna samhället på längre sikt (Sawyer, Afifi, Bearinger, Blakemore, 
Dick, Ezeh & Patton, 2012). 

6.2.2 Det sociala utanförskapets omfattning

Resultatet påvisade att unga personer med en normbrytande identitet eller uttryck samt de 
som är osäkra oftare känner sig utanför i grupper med personer i sin egen ålder, har svårare 
att få vänner och känner att de inte har någonting gemensamt med andra människor. 
Samtidigt känner de även att de inte har någonting att tillföra i samhället och att de inte 
tillhör någon gemenskap, i jämförelse med unga heterosexuella personer (Tabell 1). Detta 
överensstämmer med tidigare liknande kunskap som Folkhälsomyndigheten (2014), 
Folkhälsomyndigheten (2015) och Ungdomsstyrelsen (2010) har tagit fram. 

Detta kan grundas i att unga hbtq-personer växer upp i ett samhälle som präglas av 
heteronormativitet och där en normbrytande identitet eller uttryck anses vara en sjukdom, 
avvikelse eller konstigt. När hbtq-personen berättar om sin identitet eller uttryck möter den 
ofta diskriminering och utanförskap regelbundet under livet, oavsett plats i världen. Våld och
misshandel eller hot om detsamma, både psykisk och fysisk, är för flera en del av vardagen 
under hela livet medan andra har rädslan att utsättas för någonting. Särskilt utsatta är unga 
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hbtq-personer i och med att de är beroende av sin familj gällande grundläggande behov 
såsom boende och mat, vilka kan ta avstånd från den unge. Liknande kan även vänner och 
bekanta göra när personen berättar om sin normbrytande identitet eller uttryck. Att ha en 
normbrytande identitet eller uttryck bidrar till varför många unga hbtq-personer blir utsatta 
för mobbing och trakasserier i skola och på fritidsaktiviteter. Samtidigt känner de sig ofta 
osynliggjorda gällande behov och representation (Subhrajit, 2014). Detta kan göra att unga 
hbtq-personer känner att de inte borde berätta om sin identitet, ställa frågor eller samtala 
kring ämnet. Då det kan bidra till en oro att personer i deras omgivning börjar tvivla på om 
de följer heteronormen och kan ge den unga särbehandling. Vilket kan återkopplas till de 
sociala bestämningsfaktorerna för hälsa där kulturen och samhällets normer och värderingar 
påstås påverka hälsan (World Health Organization, 2008). Då diskriminering och annan 
kränkande behandling såsom våld och hot kan tänkas härstamma ifrån fördomar gentemot 
personer som är annorlunda än den egna individen. Vilket vidare kan relateras till normer 
och värderingar kring vilka grupper i samhället som bör ha störst makt, som eventuellt kan 
häröras till vem eller vilka som har makten att utöva våld och trakasserier mot andra grupper
av lägre rang.

Skolan är den arena som unga människor oftast rapporterar att de blir diskriminerade eller 
kränkta vid, där det är 73 procent av de personer som inte vill kategorisera sig som antingen 
man eller kvinna som har dessa upplevelser (Folkhälsomyndigheten, 2017). Dessa faktorer 
kan ge effekt i att de presterar sämre i skolan eller slutar skolan i förtid, psykisk ohälsa och 
hemlöshet. Detta kan vidare bidra till att de får sämre förutsättningar till en anställning, 
hälso- och sjukvård, utbildning och ett eget hushåll vilket i sig kan leda till socialt 
utanförskap och marginalisering (Subhrajit, 2014; World Health Organization, 2008). För att
skolan ska bli mer tillgänglig för unga hbtq-personer har Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) arbetat fram ett material som markerar att skolan bör arbeta 
normkritiskt (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2015), vilket även har 
inkluderats i SFS 2010:800. 

Utifrån ovanstående kan tyckas viktigt att viktiga vuxna eller andra vuxna inte samtalar om 
hbtq i negativt tonfall, liksom andra ting i samhället som inte följer de oskrivna reglerna för 
hur människor ska vara. Istället kan exempelvis hbtq-historien lyftas i skolundervisningen i 
lämpliga ämnen, såsom historian, där det kan diskuteras på samma vis som ämnena ofta kan 
tyckas lyfta den heteronormativa historian på ett naturligt vis. Genom att eleverna får läsa 
böcker där människors olikheter kan lyftas, exempelvis att elever får läsa böcker som har 
samkönad kärlek. Eller att de har en huvudkaraktär som är transperson utan att det 
normbrytande är i fokus eller synliggörs på ett negativt vis. Vilket Mufioz-Plaza, Quinn och 
Rounds (2002) styrker genom det de skriver om att skolmiljön är en arena där unga personer
bör finna personer och historier att relatera till för att utvecklas till starka individer. Detta 
skulle också stödja samtliga elever i utformningen av deras identitet (Heinze & Horn, 2014)

Det kan tänkas att samhällsklimatet för unga normbrytare kan påverkas av det politiska läget
där Sverige har lagar som ska skydda bland annat unga hbtq-personer. Vilket styrks av de 
sociala bestämningsfaktorerna för hälsa som menar att politiken och samhällsklimatet 
påverkar förutsättningarna för hälsa (World Health Organization, 2008). Där SFS 2008:567 
ska skydda unga hbtq-personer under diskrimineringsgrunderna sexuell läggning, 
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könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Denna verkar bland flera arenor inom 
utbildningsområdet där barn, elever och studenter inkluderas. Det är skolan som är ansvarig 
för att arbeta aktivt för att förebygga direkt eller indirekt diskriminering. Utifrån det som 
Heinze och Horn (2014) skriver om att skolan kan antingen vara den arena där utanförskapet
börjar för individen eller att det är den arenan som förebygger utanförskap. Kan det 
motiveras till att skolan ska vara en trygg och säker plats för alla. Ett sätt att arbeta med detta
borde vara att jobba med lagstiftning för att det ska vara likvärdigt skydd i Sverige. I skolan 
gäller därför SFS 2010:800, kapitel 6 som syftar att skydda elevers värdighet vid kränkande 
behandling som inte bedöms vara diskriminering. Dock i hatbrottslagstiftningens grunder 
inkluderas endast sexuell läggning och inte könsöverskridande identitet eller uttryck (SFS 
1962:700), som det görs i SFS 2008:567, men i särskilda fall kan transpersoner inkluderas i 
grunden eller annan liknande omständighet. Detta kan eventuellt påverka unga hbtq-
personer i och med att vissa av dem borde kunna finna skydd i lagstiftning, dock kan inte alla
hbtq-personer garanteras skydd då transpersoner inte automatiskt inkluderas i SFS 
1962:700. Likaså kan politiska partier och andra maktutövare i Sverige på lokal, regional och 
nationell nivå likväl som på internationell nivå, ha åsikter som inte sammanfaller med allas 
lika värde. Varför det inte är självklart att rättigheterna för unga hbtq-personer utvecklas till 
att bli likvärdiga som för normföljande personer och därför kan det politiska läget påverka 
hälsotillståndet hos unga hbtq-personer.

Som resultatet påvisar kan det tänkas att trots dessa skyddande lagstiftningar, att inte 
skolorna och fritidsaktiviteterna använder dem på det sätt som skulle behövas. Att 
exempelvis arbetet med likabehandlingsplanerna är ett ständigt pågående och aktivt arbete 
på skolorna, som SFS 2010:800 menar ska vara ett dokument som aktivt arbetas med och 
uppdateras årligen. Det kan tänkas att dessa planer uppdateras årligen utan att 
informationen i dem förändras. Eller att nyanställda vid skolan inte får kunskap kring hur de 
ska arbeta med planerna. Om detta skulle göras kan det ge effekt i att unga hbtq-personer 
och osäkra personer rapporterar likvärdiga upplevelser kring socialt utanförskap som 
heterosexuella. Arbetet med antidiskriminering och likabehandling kan även kopplas åter till 
Agenda 2030. Vilken har målsättningen att uppnå en jämlikhet i hälsa där ingen människa 
ska utsättas för diskriminering, våld, hot eller liknande kränkande behandling (Förenta 
Nationerna, 2015). Liksom det också motgår Yogyakarta Principles som i principerna 12 till 
18 fastställer de sociala hälsodeterminanterna utifrån UDHR och ett hbtq-perspektiv. Där de 
påtalar att hbtq-personer har större risk än övriga att inte ha likvärdig tillgång till ett liv utan 
diskriminering i exempelvis arbete, utbildning, ekonomi, social säkerhet och att ha ett 
hushåll (Corrêa & Muntarbhorn, 2006).

6.2.3 Den psykiska ohälsans omfattning

Resultatet visar att unga hbtq-personer och de som är osäkra har en sämre psykisk hälsa än 
vad heterosexuella har. Där mer än 30 procent av de bisexuella mår dåligt i jämförelse med 
mer än 5 procent av de heterosexuella. Vidare påvisas att hbtq-personer och osäkra har svårt 
att sova, svår depression och ångest samt oftare eller alltid är nervös och stressad, Det är 
även mer vanligt att hbtq-personer och osäkra oftare exempelvis känner att livet saknar 
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mening, syfte eller har hopp för sitt liv. Dessa är trender som också kan hämtas från 
exempelvis Folkhälsomyndigheten (2014; 2015) samt Ungdomsstyrelsen (2010). 

Diskriminering, hot och våld är några av faktorerna som orsakar till den psykiska ohälsan hos
unga hbtq-personer. Tillsammans med att många hbtq-personer inväntar vuxenålder för att 
ha ett uppbyggt socialt nätverk och stabilitet i livet innan de berättar om sin normbrytande 
identitet eller uttryck. Då de har en rädsla för att deras viktiga vuxna ska ta avstånd från dem 
och seriösa negativa reaktioner från omgivningen och därmed skapa exempelvis utanförskap 
och en sårbarhet för psykisk ohälsa (Subhrajit, 2014). Detta kan relateras till det som tidigare
har skrivits om skolan som en arena av vikt för unga hbtq-personers välmående men där 
flertalet upplever kränkande och diskriminerande behandling. Då även World Health 
Organization (2008) skriver om att utbildning är en skyddande faktor för att erhålla en god 
hälsa, både ur ett kortsiktigt- och långsiktigt perspektiv. Samtidigt menar Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2016) att vuxnas agera har stor betydelse för att unga 
hbtq-personer ska finna trygghet att uttrycka sig som den de är.

Därför kan det tänkas att resultaten för de personer som är osäkra beror på flertalet orsaker. 
Där en av orsakerna kan vara att de funderar över hur omgivningen mottar informationen 
om att de inte är heterosexuella eller cispersoner. Då samhällets värderingar och normer 
påverkar hur omgivningen reagerar och hur välkomnande de är (World Health Organization, 
2008). Då om personernas slutsats blir att de är hbtq-person kan omgivningen utsätta de för 
hälsofaror vilket vidare kan eventuellt skapa psykisk ohälsa eller utanförskap om individen 
saknar ett socialt nätverk. Eller att de blir starkt ifrågasatta av sina närstående om de genuint
är säkra på sina beslut, som det kan tänkas personer med åsikt att sexualitet, könsidentitet 
och könsuttryck är sådant en väljer anser att det är. Andra orsaker kan vara att de ännu inte 
har genomgått den inre process som en person som är normbrytande gällande sexualitet och 
eller kön genomgår för att komma ut för sig själv. Ytterligare en orsak vara det låga 
förtroendet för hälso- och sjukvården bland hbtq-personer som bidrar till att de som har 
psykisk ohälsa inte söker stöd eller hjälp. Utan förlitar sig på den egna förmågan att hantera 
sin situation eller sitt sociala nätverk. Om detta sociala nätverk skulle vara avskalat eller 
obefintligt kan tänkas leda till socialt utanförskap. Vilket skulle kunna härledas från ett 
heteronormativt bemötande vid besök inom hälso- och sjukvården som saknar normkritik 
som utgångspunkt. Trots det som Bränström (2017) skriver om att det är vanligare bland 
sexuella minoriteter som homosexuella och bisexuella att ha psykisk ohälsa, och specifikt 
olika psykiatriska diagnoser eller tillstånd. Vilket vidare kan relateras till att det som World 
Health Organization (2008) skriver om att hälso- och sjukvården påverkar bland annat 
levnadsvanor, social sammanhållning och psykosociala faktorer som ger effekter i hur hälsan 
utvecklas hos befolkningen och individer. 

Faktorer som kan förebygga eller främja den psykiska hälsan hos unga hbtq-personer 
benämner Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2016) som att framhålla 
hbtq-personer på de arenor där unga personer vistas. Vilket bör synliggöras på 
fritidsaktiviteter såväl som i skolmiljön där ett hbtq-perspektiv ska inkorporeras som en 
naturlig del av och i undervisningen. Detta skulle göra att ungas självmakt stärks då de får 
möjlighet att finna den egna identiteten utan stigmatisering kring att inte följa normerna, 
vilket även stärks av Heinze och Horn (2014). Dessa menar att detta bör göras tillsammans 
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med att framhålla normer för kön och sexualitet samt utmana desamma. Där omgivningen 
ska upphöra med antaganden om att personers sexualitet är heterosexuell och att de är 
cispersoner, särskilt viktigt anses detta vara i skolan och på fritidsaktiviteter. Detta kan bidra 
till att unga hbtq-personer inte behöver upplysa sin omgivning kring hbtq och normer samt 
rättfärdiga sin sexualitet, sin könsidentitet och sitt könsuttryck. Där energin och tiden istället
kan användas till att främja den egna hälsan. Dessa två strategier kan tänkas underlätta för 
de osäkra personerna. Då det förenklar att finna personer med liknande erfarenheter och 
identifikationer som de kan relatera till i syfte att klargöra funderingarna (Mufioz-Plaza, 
Quinn & Rounds, 2002). Det kan tyckas självklart att dessa strategier även skulle ge 
hälsofrämjande effekt hos samtliga unga personer, men specifikt för unga hbtq-personer. 

Det som motvisas för resultatet i denna studie är det som har framkommit gällande 
omfattningen av psykisk ohälsa hos transpersoner bland andra studier, såsom 
Folkhälsomyndigheten (2014; 2015) och Ungdomsstyrelsen (2010). Där dessa påvisar att 
transpersoner är bland den grupp i samhället som mår sämst, vilket i denna studie inte 
stämmer vid samtliga variabler. Detta kan tänkas grundas i att den begränsade antalet av 
respondenterna som besvarade att de var transpersoner och därför bör denna grupps hälsa 
undersökas vidare. Då särskilt utsatta samhällsgrupper som behöver specifikt riktade 
undersökningar för att synliggöra deras behov och hälsotillstånd, ofta har svårigheter att nås 
av dessa. För att de därför inte besöker hälso- och sjukvården eller andra sociala 
sammanhang där de kan bli inkluderade i studier då de kan vara utanför samhället eller har 
en rädsla för att bli utsatta för repressalier (Magnani, Sabin, Saidel & Heckathorn, 2005).

7 SLUTSATSER

• Det är betydande andel av unga hbtq-personer och osäkra personer lever i socialt 

utanförskap, och är mer vanligt förekommande än hos de heterosexuella 
ungdomarna. 

• Det är mer vanligt att unga hbtq-personer och osäkra personer har psykisk ohälsa än 

unga heterosexuella personer. 

• Det finns samband mellan att vara ung hbtq-person och leva i socialt utanförskap 

samt ha psykisk ohälsa. Där unga hbtq-personer och osäkra personer har större risk 
för att hamna i socialt utanförskap och få psykisk ohälsa.

• De mest utsatta grupperna är bisexuella, osäkra personer, queera, transpersoner och 

slutligen homosexuella. Det tycks vara att identiteten heterosexuell är en skyddsfaktor
för att inte hamna i socialt utanförskap eller att ha psykisk ohälsa.
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7.1 Förslag till vidare forskning

Det skulle vara intressant att göra en större undersökning med fokus på hbtq-personer i 
Västmanlands län som urval för att få ett mer representativt resultat för samtliga grupper. 
Den skulle med fördel kunna göras med en bredare ansats att undersöka hälsan hos hbtq-
personer i länet och jämföra olika åldersgrupper för att få förståelse för om åldern påverkar 
hälsan hos hbtq-personer i länet. Samtidigt som det kan vara av betydelse att fokusera på 
varför bisexuella och osäkra personer är de grupper som har en utmärkande förekomst av 
socialt utanförskap och psykisk ohälsa. Det kan också vara intressant att undersöka varför de 
unga hbtq-personerna har större risk att leva i socialt utanförskap och ha psykisk ohälsa. Där 
en kvalitativ studiedesign skulle vara att föredra då upplevelserna bör studeras. Det vore 
intressant att göra jämförelsestudier från andra län och vilka insatser som bör genomföras i 
syfte att förebygga ohälsa hos unga hbtq-personer och osäkra personer i länet. 
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BILAGA 1. UTVALDA VARIABLER FRÅN LIV & HÄLSA UNG  

24. Jag tycker det är svårt att få vänner. Svarsalternativ: Mycket sant, Ganska sant, 
Varken sant eller falskt, Inte särskilt sant, Inte alls sant.

25. Jag känner mig utanför i grupper med personer i min egen ålder. Svarsalternativ: 
Mycket sant, Ganska sant, Varken sant eller falskt, Inte särskilt sant, Inte alls sant.

26. Andra personer gillar att vara med mig. Svarsalternativ: Mycket sant, Ganska sant, 
Varken sant eller falskt, Inte särskilt sant, Inte alls sant.

27. Jag har mycket gemensamt med mina vänner. Svarsalternativ: Mycket sant, Ganska 
sant, Varken sant eller falskt, Inte särskilt sant, Inte alls sant.

28. Jag kommer bra överens med andra i min egen ålder. Svarsalternativ: Mycket sant, 
Ganska sant, Varken sant eller falskt, Inte särskilt sant, Inte alls sant.

29. Jag har många nära vänner. Svarsalternativ: Mycket sant, Ganska sant, Varken sant 
eller falskt, Inte särskilt sant, Inte alls sant.

47.  Under den senaste månaden  , hur ofta har du känt … (Sätt ett kryss på varje rad)

att du har något viktigt att bidra med till samhället. Svarsalternativ: Aldrig, En eller 
två gånger, Ungefär en gång i veckan, Ungefär 2-3 gånger i veckan, Nästan alla dagar, 
Alla dagar. 

 att du tillhör en gemenskap (t.ex. en grupp människor eller en förening). 
Svarsalternativ: Aldrig, En eller två gånger, Ungefär en gång i veckan, Ungefär 2-3 
gånger i veckan, Nästan alla dagar, Alla dagar. 

48. I vilken utsträckning upplever du att ditt liv är meningsfullt? (Sätt ett kryss) 
Svarsalternativ: Inte alls, Lite, Måttligt, I hög utsträckning, I extremt hög 
utsträckning.

49. I vilken utsträckning känner du att ditt liv har ett syfte? (Sätt ett kryss) 
Svarsalternativ: Inte alls, Lite, Måttligt, I hög utsträckning, I extremt hög 
utsträckning

51. I vilken utsträckning är du hoppfull inför ditt liv? (Sätt ett kryss) Svarsalternativ:
Inte alls, Lite, Måttligt, I hög utsträckning, I extremt hög utsträckning

52. I vilken utsträckning har du en inre frid? (Sätt ett kryss) Svarsalternativ: Inte 
alls, Lite, Måttligt, I hög utsträckning, I extremt hög utsträckning

53. I vilken utsträckning känner du att ditt sätt att leva överensstämmer med dina 
känslor och dina tankar? (Sätt ett kryss) Svarsalternativ: Inte alls, Lite, Måttligt, I 
hög utsträckning, I extremt hög utsträckning

77. Hur mår du? Svarsalternativ: Mycket bra, Bra, Varken bra eller dåligt, Dåligt, 
Mycket dåligt. 



80. Om du har någon av följande sjukdomar/tillstånd eller besvär sätt i så fall kryss 
för det eller de alternativ på respektive rad som bäst passar dig? (Sätt ett kryss per 
rad)

Depression. Svarsalternativ: Ja, lätt. Ja, svår.

Ångest. Svarsalternativ: Ja, lätt. Ja, svår. 

84. Hur ofta har du under de senaste 3 månaderna haft följande besvär? (Sätt ett 
kryss på varje rad)

Nervös. Svarsalternativ: Aldrig, Sällan, Ibland, Ofta, Alltid.

Stressad. Svarsalternativ: Aldrig, Sällan, Ibland, Ofta, Alltid.

Svårt att sova. Svarsalternativ: Aldrig, Sällan, Ibland, Ofta, Alltid.

107. Vilka av dessa begrepp tycker du beskriver dig? (Sätt ett eller flera kryss) 
Svarsalternativ: Heterosexuell, Bisexuell, Homosexuell, Transperson, Queer, Osäker.
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