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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Psykisk ohälsa är ett ökande problem hos ungdomar. Suicidala tankar är ett 

försteg till suicid och olika faktorer kan öka risken för suicidala tankar. Världen över är suicid 

den tredje vanligaste dödsorsaken för ungdomar i åldern 15 – 19 år. Suicid räknas som en 

vårdskada om hälso- och sjukvården haft möjlighet att hindra individen att begå självmord 

via adekvata åtgärder. Därför ska hälso- och sjukvården arbeta förebyggande mot suicid. 

Försök till självmord redovisas i högre grad av ungdomar som är lesbiska, gay eller 

bisexuella (LGB). Ungdomarna upplevde att sjukvårdspersonal ibland kunde se 

homosexualitet som något avvikande.  

Syfte: Syftet var att beskriva förekomsten av suicidala tankar utifrån sexuell läggning hos 

ungdomar.  

Metod: Studiens design är en litteraturstudie. Totalt tio artiklar kvalitetsgranskades och 

analyserades. Artiklarnas likheter och skillnader beskrevs. 

Resultat: Sexuell läggning har en påverkan på suicidala tankar. Ungdomar som definierades 

som LGB, sexuell minoritet eller haft sexuell kontakt med någon av samma kön rapporterade 

suicidala tankar i högre grad än heterosexuella ungdomar. Tjejer rapporterade suicidala 

tankar i högre grad än killar, oberoende av sexuell läggning.  

Slutsats: Studier visar att det finns ett samband mellan sexuell läggning och suicidala tankar. 

Suicidala tankar är ett allvarligt problem som inte kan förbises, och därmed inte sambandet 

mellan sexuell läggning och suicidala tankar. Vidare forskning behövs både inom Sverige 

och internationellt.  

 

Nyckelord: Sexuell läggning, suicidala tankar, ungdomar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Mental illness is an increasing problem among adolescents. Suicidal ideation is 

an early stage of suicide and different risk factors can increase the risk of suicidal ideations. 

All over the world suicide is the third most common cause of death among adolescents aged 

15 – 19 years. Suicide is a care-damage if the health service had the possibility to prevent a 

person to commit suicide with adequate interventions. Therefore, the health service is 

required to work preventive towards suicide. Suicide attempts is reported in higher rate 

among adolescents who are lesbian, gay or bisexual (LGB). Some patients perceived that 

health personnel sometimes saw homosexuality as something abnormal.  

Aim: The aim of the study was to describe the presence of suicidal ideations based on sexual 

orientation among adolescents.  

Method: The literature study includes ten articles. The quality of the articles was analyzed. 

Then the articles similarities and differences were described.    

Results: Sexual orientation has an impact on suicidal ideations. Adolescents who were 

defined as LGB, sexual minority or had sexual contact with a person of the same gender 

reported suicidal ideation in a higher rate than heterosexual adolescents. Girls reported 

suicidal ideations in a higher rate than boys, regardless of sexual orientation.  

Conclusion: Studies shows that there is a correlation between sexual orientation and suicidal 

ideation. Suicidal ideation is a severe problem that can’t be disregard, and neither the 

correlation between sexual orientation and suicidal ideation. Therefore, research need to be 

done, both in Sweden and worldwide.  

 

Keywords: Sexual orientation, suicidal ideation, adolescent 
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BAKGRUND 

Enligt World Health Organization, WHO, (2016) innebär begreppet sexuell läggning, en 

individs romantiska, känslomässiga och fysiska attraktion gentemot andra människor. 

Bisexualitet innebär attraktion gentemot andra människor oberoende av kön. Homosexualitet 

innebär attraktion gentemort människor av samma kön. Homosexuella tjejer benämns som 

lesbiska och homosexuella killar benämns som bög (i denna studie används ordet gay eller 

homosexuell kille). Attraktion gentemot människor av motsatt kön benämns som 

heterosexualitet (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuella, transpersoner och queeras 

rättigheter, i.d.).  

 

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som innefattar såväl psykiatriska sjukdomar som 

egenrapporterad oro eller nedstämdhet. Under 2000-talet har den psykiska ohälsan hos barn 

och ungdomar i åldern 0–24 år ökat, anledningen till ökningen är okänd. Det psykiska 

välbefinnandet påverkar en individs hälsa. En person som upplever psykisk ohälsa är inte 

alltid i behov av behov av behandling (Socialstyrelsen, 2013). Enligt WHO (2014a) påverkas 

hälsan hos ungdomar i åldern 10–19 år av faktorer som kön, familjesituation, skola och 

diverse politiska beslut. 

  

Suicidtankar definieras som impulser, önskningar, tankar och fantasier om att avsluta sitt liv. 

Suicidtankar kan utmynna i planering inför och ett faktiskt beslut om att begå självmord 

(Socialstyrelsen, 2003). Suicid har ofta sin grund i psykisk ohälsa (Ottosson, i.d.). Suicid är 

den tredje vanligaste dödsorsaken världen över i åldern 15 - 19 år (WHO, 2017). Enligt 

Socialstyrelsen (i.d.) begick 1134 personer i Sverige självmord år 2016, varav 106 personer 

var mellan 15 och 24 år. I en nordamerikansk studie redovisades en högre frekvens av 

självmordsförsök hos personer som var lesbiska, gay eller bisexuella (LGB), jämfört med 

heterosexuella personer (Seil, Desai & Smith, 2014). 

  

Riskfaktorer för att begå suicid 

Riskfaktorer för suicidala tankar är till exempel depression (Im, Oh & Suk, 2017; Barzilay et 

al., 2017; Pan et al., 2017) och stress (Lee & Choi, 2015; Im et al., 2016). Im och 

medarbetare (2017) identifierade en högre grad av suicidtankar hos ungdomar mellan 13–18 

år som rökte, drack alkohol och använde andra substanser. Amerikanska LGB personer i 
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åldern 10 - 21 år visade sig i högre utsträckning använda droger jämfört med heterosexuella 

ungdomar (Ciro et al., 2005). I en koreansk studie undersöktes faktorer som var associerade 

med suicidala tankar hos ungdomar i åldern 13–18 år. Suicidtankar rapporterades i högre 

utsträckning hos deltagare med låga studieresultat, sämre socioekonomisk status, samt pojkar 

med högutbildade föräldrar (Lee & Choi, 2015). Ungdomar mellan 13–18 år som levde med 

en förälder hade en högre frekvens med suicidala tankar jämfört med ungdomar som levde 

med två föräldrar (Im et al., 2017). Barzilay och medarbetare (2017) visade att ungdomar i 

åldern 15 år som blivit utsatta för fysiskt våld rapporterade suicidala tankar i högre grad än 

andra ungdomar.  

 

Undheim, Wallander och Sund (2016) undersökte associationen mellan mobbning och 

depressiva symtom hos norska ungdomar i åldern 12–15 år. Mobbning en eller fler gånger i 

veckan, under de senaste sex månaderna, rapporterade 10 procent av de 2464 deltagarna. 

Studiedeltagarna som utsattes för mobbning hade i större grad depressiva symtom enligt 

bedömningsformuläret MFQ (Mood and Feelings Questionnaire) som bedömer graden av 

depression (Undheim et al., 2016). Mobbning visade sig i en undersökning vara nästan 

dubbelt så vanligt hos icke-heterosexuella jämfört med mobbning hos heterosexuella (Elipe, 

de la Olivia Muños & Del Ray, 2017). LGB personer upplevde i en amerikansk enkätstudie 

att de kände sig osäkra i skolan och valde att inte gå dit, relaterat till att de blev utsatta för 

mobbing och hot (Gayles & Garofalo, 2012).  

  

Suicidala tankar är ett tidigt stadium i en process som eventuellt leder till ett självmord. 

Självmordsprocessen ser olika ut beroende på hur livet för den aktuella individen förändras. 

Hur den sociala miljön runt individen bemöter och hanterar individens suicidtankar är 

exempel på faktorer som påverkar självmordsprocessen (Ottosson, i.d.). Det är vanligt att en 

person som har suicidtankar håller tankarna för sig själv. En förklaring till att suicidtankar 

inte uttrycks är att viljan att ta sitt liv kan upplevas som skamligt (Michnek et al., 2013). 

Suicid går att förebygga genom att arbeta mot sociala och psykiatriska riskfaktorer för suicid, 

såsom alkoholmissbruk och depression. Det är även möjligt att förhindra självmord genom att 

begränsa tillgången av redskap och medel för en individ som uttryckt suicidtankar (Ottosson, 

i.d.). 
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LGB personers erfarenheter av vårdpersonalens bemötande  

WHO (2017) menar att LGB personer, både i sjukvården och i samhället generellt, utsätts för 

orättvisor, i högre grad än heterosexuella personer. Deltagarna i studien av Röndahl, Innala 

och Carlsson (2006) ansåg att sjuksköterskor tog för givet att de var heterosexuella och 

homosexuella relationer förbisågs. Orsaken till sjuksköterskans heteronormativa bemötande 

trodde patienterna berodde på en nervositet över att använda fel benämning av homosexuella 

personer. Deltagarna uttryckte även en oro över att berätta om sin sexuella tillhörighet till 

sjuksköterskor i samband med vård (Röndahl et al, 2006). Patienter upplevde att 

sjukvårdspersonal tog avstånd samt såg homosexualitet som avvikande (Röndahl, 2009). 

Liknande resultat sågs i Allen, Glicken, Beach och Naylor (1998) där ungdomar som varit 

öppna med sin LGB-sexualitet beskrev att vårdpersonal agerat förnärmat medan andra 

ungdomar upplevde ett gott bemötande. Sjuksköterskan ska bemöta alla patienter likvärdigt, 

oberoende av patientens sexuella läggning och vårda med respekt (Svensk 

sjuksköterskeföreningen, 2014).  

 

Sjuksköterskestudenters upplevelse av att bemöta LGB personer  

Richardson, Ondrachek och Anderson (2016) undersökte om sjuksköterskestudenter kände 

sig bekväma med att stödja LGB personer. Sjuksköterskestudenter ansåg att samtal om 

sexuell läggning ingår i deras yrke och kände sig bekväma med att samtala om sexuell 

läggning. Sjuksköterskestudenterna nämnde att de inte hade tillräckligt med kunskap om 

svårigheter LGB personer kan uppleva. Därför ansåg de också att de hade svårt att samtal om 

svårigheterna LGB personer kan uppleva. Allen och medarbetare (1998) påvisade att LGB-

ungdomar i åldern 18–23 år sällan samtalade med sjukvården om sexuell läggning.  

Samtal om sexuell läggning i allmänhet rapporterades av sju procent av LGB-ungdomarna 

och LGB- ungdomarnas egna sexuella läggning togs inte upp i samtalet, däremot önskade en 

tredjedel av LGB-ungdomarna ett samtal om sin sexuella läggning. Ytterligare en tredjedel av 

LGB-ungdomarna önskade en diskussion om sexuell läggning i allmänhet, men inte en 

diskussion om deras egna sexuella läggning (Allen et al. 1998). 

 

Vårdens ansvar för personer med psykisk ohälsa 

Luoma, Martin och Pearson (2002) studie visade att 19% av personer över 35 år som begått 

självmord hade haft kontakt med psykiatrin 1 månad före självmordet, 32 procent ett år innan 

och 53 procent hade någon gång haft kontakt med psykiatrin. Primärvården hade 45 procent 

av personerna haft kontakt med en månad innan deras självmord och 77 procent ett år innan 
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deras självmord. Enligt Socialstyrelsen (2017) räknas suicid som en vårdskada i de fall där 

hälso- och sjukvården haft möjlighet att hindra personen som begått suicid genom adekvata 

åtgärder. Vårdpersonal måste identifiera personer med suicidtankar, göra 

suicidriskbedömning, bestämma om vård ska ges och göra en uppföljning. Dessutom ska 

samtal med patienten utgå från dennes skildring för att kunna få förståelse för hens unika 

situation (Socialstyrelsen, 2017).  

 

För att kunna arbeta förebyggande mot suicid krävs vetskap och färdighet inom att kunna 

identifiera suicidtankar samt genomföra riskvärderingar. Personal inom hälso- och sjukvården 

ska få evidensbaserad kunskap, vilket kan ske genom forskning inom suicid samt att sprida 

forskningens resultat. Arbetet inom hälso- och sjukvården ska innefatta ett gott 

omhändertagande av personer som är suicidala, bland annat genom samtalsstöd. Dessutom 

bör kunskap gällande psykisk hälsa spridas hos elever, samt information om hur man hanterar 

stress (Folkhälsomyndigheten, 2016). Sjuksköterskans arbete ska främja hälsa och förebygga 

ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).                                                                                                                                                                                                                                        

 

Teoretisk utgångspunkt 

Virginia Henderson (1991) menar att en människa inte kan delas upp i det fysiska och det 

psykiska utan att de båda påverkar varandra. Således kan en person må psykiskt dåligt vilket 

ger en effekt på det fysiska, så som att hen inte äter eller sover normalt. Mänskliga 

grundbehov är komplexa och kan skilja sig mellan olika individer (Henderson, 1991). 

Henderson menar att (i Kirkevold, 2000) en människas livsstil utformas för att tillgodose 

grundläggande behov. Faktorer som sociokulturell bakgrund, fysisk ork, psykisk ork, ålder, 

motivation och vilja påverkar en persons förmåga att uppfylla grundläggande behov (i 

Kirkevold, 2000). Grundläggande behov ses bland annat som behov av mat, kläder och kärlek 

(Henderson, 1991).  

 

Henderson anser att hälsan kan både främjas och hämmas av en individs livsstil (i Kirkevold, 

2000). Henderson menar (i Kristoffersen, 2006) att individen tillgodoser den enskildes behov 

på ett individuellt samt självständigt sätt men påverkas av den kulturella och sociala miljön. 

Omvårdnaden ska ske genom att sjuksköterskan ska utföra den hjälp en person är i behov av 

och genomföra de åtgärder patienten inte har kraft att själv fullfölja. Patienten bör så snabbt 

som möjligt återfå funktion att genomföra uppgifterna (Henderson, 1991). 
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Henderson anser att (i Kirkevold, 2000) sjuksköterskan ska hjälpa patienten med åtgärder 

som stödjer de grundläggande behoven. För att kunna hjälpa patienten med detta måste 

sjuksköterskan relatera till dennes behov (i Kirkevold, 2000). Målet med omvårdnaden ska 

vara, oberoende om individen är sjuk eller frisk, att uppnå hälsa, tillfrisknad eller en fridfull 

död (Henderson, 1991).  

 

Problemformulering 

LGB personer försöker i större grad att begå självmord jämfört med heterosexuella. 

Suicid räknas som en vårdskada i de fall där hälso- och sjukvården kunnat hindra självmordet 

genom adekvata åtgärder. I Sverige begick 106 personer inom åldern 13–24 år suicid år 2016. 

Kontakt med primärvården ett år innan suicid förekom hos 77 procent av personerna som 

begått suicid. Suicidtankar är ett förstadium till självmord och det kan gå att förebygga suicid. 

Sjuksköterskor behöver därför vara observanta på riskfaktorer för suicid som stress, 

mobbning, användning av droger och alkohol samt depression. Sjuksköterskor måste 

identifiera personer med suicidtankar för att kunna genomföra suicidriskbedömningar. 

Ytterligare är samtalsstöd en viktig del i arbetet mot suicid. Henderson menar att 

sjuksköterskan måste relatera till individens behov för att kunna hjälpa patienten. Ett 

förebyggande arbete mot suicid kräver evidensbaserad kunskap inom ämnet. I den 

evidensbaserade kunskapen bör riskgrupper för suicid ingå. Därmed finns behov av att 

studera om ungdomar med homo-, bi eller heterosexuell läggning har högre risk för 

suicidtankar eller inte. Förebyggande arbete och att främja god omvårdnad ingår i 

sjuksköterskans profession.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva förekomsten av suicidala tankar utifrån sexuell läggning hos 

ungdomar.  

 

Frågeställningar 

Hur vanligt är det att ungdomar har suicidala tankar?  

Har sexuell läggning påverkan på suicidala tankar?  

Finns det skillnad och likheter mellan könen när det kommer till sexuell läggning och 

suicidala tankar?  
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METOD 

Design 

En litteraturstudie valdes som design. Enligt Polit och Beck (2010) är en litteraturstudie ett 

sätt att sammanställa befintlig evidens inom ett ämne. Fördelar med en litteraturstudie är att 

forskning inom ett område sammanställs samt analyseras (Forsberg & Wengström, 2016).   

 

Sökstrategi 

Litteratur samlades in från databaserna PubMed och Cinahl med filter 10 år, för kombination 

av sökord se Tabell 1. Databaserna innehåller omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 

2014). Mesh-termen “Suicidal ideations” valdes och Karolinska institutet (i.d.a) menar att 

sökordet motsvarar ordet självmordstankar. Ungdomar översattes till “adolescent” via svensk 

mesh, där ungdomar definieras till åldrarna 13–18 år (Karolinska institutet, i.d. b). Enligt 

Karolinska institutet (i.d.c) är “youth” en synonym för “adolescent”, därav användes ordet 

”youth” vid en sökning. Personer i åldern 19 - 24 år definieras enligt svensk mesh som “Unga 

vuxna” och översattes till “Young Adults” (Karolinska institutet, i.d.d). Ordet “sexuell 

läggning” översattes till “sexual orientation” (Nationalencyklopedin, i.d.b).  

 

Inklusionskriterierna var att undersökningsgruppen skulle vara mellan 13 och 25 år. 

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska samt att studierna skulle vara etiskt godkända. 

Exklusionskriterier var artiklar som är äldre än 10 år, dvs. publicerade innan år 2007. Artiklar 

som inte kunde hämtas via fri tillgång eller Uppsala Universitet exkluderades. Endast 

originalartiklar med studier med kvantitativ ansats inkluderades. Om en artikel svarade på 

studiens syfte via titel lästes abstract. Artiklarnas abstract granskades och totalt 18 studier 

svarade på litteraturstudiens syfte. Därefter lästes samtliga artiklars metod vilket resulterade i 

att åtta artiklar exkluderades eftersom de inte uppfyllde litteraturstudiens inklusion- och 

exklusionskriterier. 
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Tabell 1. Översikt över sökning av studier.  

Sökmotor och 

datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Artiklar valda 

för vidare 

granskning 

PubMed 

17-08-29 

adolescent  

suicidal ideation 

sexual orientation 

248 29 9 

Cinahl 

17-08-29 

adolescent 

sexual orientation 

suicidal ideation 

14 6 1 

PubMed 

17-09-07 

sexual orientation 

suicidal ideation  

young adult 

142 19 5 

PubMed 

17-09-19 

suicidal ideation 

sexual orientation 

youth 

256 14 3 

Summa    18 

 

Bearbetning och analys 

 

Kvalitetsanalys 

Arton artiklar analyserades utifrån kvalitetsgranskningsmallar i Forsberg och Wengström 

(2016). Artiklarna poängsattes för att kunna göra en bedömning av kvalitén. Poängsättningen 

utfördes genom att positivt svar på frågorna gav ett poäng och negativt svar gav noll poäng. 

Sedan omvandlades poängen till procent där 60–69% var låg kvalité, 70–79% var 

medelkvalité och 80–100% var hög kvalité. Maxpoäng var 19 poäng och lägsta poäng för att 

uppnå låg kvalité var 12 poäng. Efter kvalitetsgranskningen exkluderades åtta artiklar och 

därmed inkluderades 10 artiklar i studien. 

 

Resultatanalys 
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Artiklarna analyserades enligt en modell i Friberg (2012). Först lästes artiklarna igenom flera 

gånger för att få en helhetsuppfattning. Därefter analyserades artiklarnas likheter och 

skillnader. Artiklarna jämfördes med varandra på följande punkter; likheter/skillnader i 

teoretiska utgångspunkter, metod, analysmetod och syfte. Artiklarnas resultat analyserades 

genom att delarna som svarade på litteraturstudiens syfte markerades. Resultat som markerats 

översattes till svenska. Översättningen gjorde författarna tillsammans och svåra ord 

översattes med lexikon. Formuleringen ”komma-ut” användes fastän formuleringen tenderar 

att vara talspråk för att ingen egen tolkning skulle föreligga. Efter översättningen 

analyserades likheter och skillnader mellan alla artiklars resultat enligt Friberg (2012). 

Artiklarna presenteras i en tabell, se bilaga 1.  

 

Oddskvoten (OR) mellan variablerna sexuell läggning/sexuell kontakt och suicidala tankar 

redovisas. Oddskvoten kan användas för att bestämma om en viss exponering är en risk för 

ett visst utfall samt jämföra olika riskfaktorer för ett utfall med varandra. Konfidensintervallet 

(CI) visar precisionen av oddskvoten. En hög CI visar på en låg precision av OR och en låg 

CI visar på en hög precision av OR (Szumilas, 2010).  

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Arbetet är en litteraturstudie, vilket innebär att arbetet inte genomgått en granskning av en 

etisk kommitté (Uppsala Universitet, 2017; Etikprövningsnämnderna, i.d.). För att undvika 

egna tolkningar av artiklar skrivna på engelska översattes artiklarna objektivt till svenska. 

Ord som litteraturstudiens författare inte förstod på engelska översattes via lexikon. För att 

artiklarnas resultat skulle tolkas objektivt diskuterades resultatet mellan litteraturstudiens 

författare. Studien innefattade barn under 18 år och det krävdes att studierna hade ett etiskt 

godkännande. Deltagare under 18 år får medverka vid undersökningar om föräldrar ger sitt 

godkännande. Personer över 15 år kan lämna samtycke om hen förstår vad forskningen 

innebär för individen (SFS, 2003:460).  

 

RESULTAT 

Studien visar att sexuell läggning har en påverkan på suicidala tankar, som redovisas i en 

tabell, se bilaga 1. 
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Prevalensen av suicidala tankar hos ungdomar 

Heterosexuella ungdomar rapporterade lägst prevalens av suicidala tankar jämfört med homo- 

och bisexuella ungdomar (Kwak & Kim, 2017; Lee et al., 2016; Lian et al., 2014; Taliaferro 

& Muenhlenkamp, 2016). Lee och medarbetare (2016) påvisade högst prevalens av 

suicidtankar hos heterosexuella ungdomar, 34,4 procent, medan Lian och medarbetare (2014) 

rapporterade lägst prevalens av suicidtankar hos heterosexuella ungdomar, 8,1 procent. 

Heterosexuella ungdomar som rapporterade suicidala tankar i Taliaferro och Muenhlenkamp 

(2016) var 9,5 procent och i Kwak och Kim (2017) var det 21,9 procent som rapporterade 

suicidala tankar.   

 

Homo- och bisexuella ungdomar rapporterade suicidala tankar i högre grad än heterosexuella 

ungdomar (Kwak & Kim, 2017; Lian et al., 2014; Taliaferro & Muenhlenkamp, 2016). Lee 

och medarbetare (2016) undersökte förekomsten av suicidtankar hos homosexuella och 

heterosexuella ungdomar, av ungdomar som var homosexuella rapporterade 60,2 procent 

suicidala tankar. Lian och medarbetare (2014) undersökte homo- och bisexuella som en 

grupp, LGB. LGB-ungdomarnas prevalens av suicidala tankar var 12,8%. I Taliaferro och 

Muenhlenkamp (2016) rapporterade bisexuella ungdomar suicidtankar i högre grad än 

homosexuella. Lägst prevalens av suicidtankar fanns hos ungdomar som var osäkra på sin 

sexuella läggning. Suicidtankar rapporterades hos 43,8 procent av de bisexuella ungdomarna, 

29 % av de homosexuella ungdomarna och 22 procent av de ungdomar som var osäkra på sin 

sexuella läggning. Skillnad sågs i Kwak och Kim (2017) där homosexuella rapporterade 

suicidala tankar i högre grad än bisexuella. Hos de homosexuella ungdomarna rapporterade 

37,5 procent suicidtankar och av de bisexuella ungdomarna rapporterade 32,4 procent 

suicidtankar. Stone och medarbetare (2014) påvisade att ungdomar som haft sexuell kontakt 

med båda könen hade en prevalens av suicidtankar på 38,7 procent.  

 

Risken för suicidala tankar utifrån sexuell läggning 

LGB-ungdomar rapporterade i högre grad suicidala tankar jämfört med heterosexuella 

ungdomar (Arnarsson et al., 2015; Bostwick et al., 2014; Lian et al., 2014; Lytle et al, 2014; 

Mueller er al., 2015; Stone et al., 2014). Lian och medarbetare (2014) jämförde oddsen av 

suicidala tankar hos ungdomar i olika städer. Högre odds för suicidtankar hos LGB-

ungdomar jämfört med heterosexuella ungdomar sågs i en mindre stad men inte i två större 

städer. Däremot påvisades att LGB ungdomar hade ökad risk för suicidtankar när det inte 

jämfördes mellan städerna den mindre staden och de större städerna. Arnarson och 
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medarbetare (2015) undersökte oddsen av att ha haft suicidtankar en till fyra gånger samt fem 

gånger eller fler. LGB-ungdomar hade högre odds att ha haft suicidtankar en till fyra gånger 

och fem gånger eller fler än heterosexuella ungdomar. Baams och medarbetare (2015) 

påvisade en association mellan stressen av att “komma ut” och suicidala tankar hos LGB-

ungdomar.  

 

Ungdomar som haft samlag med någon av samma kön eller samlag med båda könen hade 

högre risk för suicidala tankar (Arnarsson et al., 2015; Stone et al., 2014). Stone och 

medarbetare (2014) rapporterade att ungdomar som haft sexuell kontakt med någon av 

samma kön eller båda kön hade högre risk för suicidala tankar jämfört med ungdomar som 

haft sexuell kontakt med någon av motsatt kön. Arnarsson och medarbetare (2015) påvisade 

att ha haft suicidala tankar en till fyra gånger eller fem gånger eller mer var ökad hos de 

ungdomar som haft LGB samlag jämfört med ungdomar utan sexuell kontakt samt ungdomar 

utan homo- eller bisexuell attraktion. Dessutom påvisades att LGB ungdomar som var 

sexuellt aktiva hade högre risk för suicidala tankar jämfört med ungdomar som endast 

rapporterade LGB attraktion. Ungdomar som rapporterade heterosexuella aktiviteter hade 

högre risk för suicidtankar jämfört med ungdomar som inte hade homo- eller bisexuella 

attraktioner samt ungdomar som aldrig haft sex.  

 

Homosexuella ungdomar hade ökad risk för suicidala tankar jämfört med heterosexuella 

(Arnarsson et al., 2015; Kwak & Kim, 2017; Lee et al., 2016). Arnarsson och medarbetare 

(2015) jämförde ungdomar med en homo- eller bisexuell attraktion som inte haft samlag med 

ungdomar som inte har en homo- eller bisexuell attraktion som inte haft samlag. 

 

Bisexuella ungdomar hade ökad risk för suicidtankar jämfört med heterosexuella ungdomar 

(Arnarsson et al., 2015; Kwak & Kim, 2017). Ungdomar med homo- eller bisexuell 

attraktion, utan att ha haft samlag, jämfördes med ungdomar som inte hade homo- eller 

bisexuell attraktion och inte haft samlag. Bisexuella hade ökad risk att ha haft suicidala 

tankar en till fyra gånger samt att ha haft suicidtankar fem gånger eller mer jämfört med 

ungdomar som inte hade homo- eller bisexuell attraktion och som inte haft samlag 

(Arnarsson et al., 2015).  

 

 

Skillnader i suicidala tankar hos tjejer och killar 
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Heterosexuella tjejer rapporterade högre prevalens av suicidala tankar jämfört med 

heterosexuella killar (Arnarsson et al., 2015; Bostwick et al., 2014; Lee et al., 2016; Stone et 

al., 2014). Lee och medarbetare (2016) samt Stone och medarbetare (2014) undersökte 

skillnad på prevalens av suicidtankar mellan heterosexuella tjejer och heterosexuella killar. I 

Lee och medarbetare (2016) hade heterosexuella tjejer en prevalens av suicidtankar på 39,7 

procent och heterosexuella killar hade en prevalens på 28,4 procent. Prevalensen för 

suicidtankar i Stone och medarbetare (2014) var för heterosexuella tjejer 14,9 procent och för 

heterosexuella killar 8,5 procent. Arnarsson och medarbetare (2015) undersökte prevalensen 

av att ha haft suicidtankar en till fyra gånger samt att ha haft suicidtankar fem gånger eller 

mer hos icke-LGB ungdomar. Prevalensen att ha haft suicidtankar en till fyra gånger var 21,8 

procent hos icke-LGB tjejer och 14,3 procent hos icke-LGB killar. Icke-LGB tjejer som 

rapporterade suicidala tankar fem gånger eller mer var 4,5 procent och av icke-LGB killar var 

prevalensen 4 procent. Bostwick och medarbetare (2014) påvisade skillnad på prevalens av 

suicidtankar mellan tjejer i gruppen sexuella majoriteter och killar i gruppen sexuella 

majoriteter. Tjejer i gruppen sexuella majoriteter (heterosexuella) som rapporterade 

suicidtankar var 14,9 procent och hos killarna i gruppen sexuella majoriteter var prevalensen 

8,6 procent.  

 

LGB tjejer rapporterade högre prevalens av suicidala tankar jämfört med LGB killar 

(Arnarsson et al., 2015; Bostwick et al., 2014; Stone et al., 2014). Arnarsson och medarbetare 

(2015) undersökte prevalensen av suicidtankar hos LGB ungdomar, utifrån intervallerna en 

till fyra gånger, samt fem gånger eller fler. Resultatet visade att 26,8 procent av LGB killarna 

hade upplevt suicidtankar fem gånger eller fler, procenten för LGB tjejer på samma fråga var 

24,3 procent. LGB tjejerna hade högre prevalens gällande suicidtankar en till fyra gånger, 

jämfört med LGB killarna. Prevalensen för suicidtankar en till fyra gånger var hos LGB 

tjejerna 37,8 procent, medan prevalensen hos LGB killarna på samma fråga var 30,5 procent. 

Lee och medarbetare (2016) påvisade skillnad på prevalensen av suicidtankar mellan 

homosexuella tjejer och homosexuella killar. Homosexuella killar som rapporterade 

suicidtankar var 54 procent och homosexuella tjejer som rapporterade suicidtankar var 69,1 

procent. I Bostwick och medarbetare (2014) var prevalensen för suicidala tankar 36,4 procent 

för tjejer i gruppen sexuella minoriteter och på 25,4 procent för killar i gruppen sexuella 

minoriteter. Stone och medarbetare (2014) undersökte om det fanns någon skillnad på 

prevalensen av suicidtankar mellan bisexuella tjejer och bisexuella killar. Hos de bisexuella 

tjejerna var prevalensen av suicidala tankar 42,1 procent och hos de bisexuella killarna var 
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prevalensen 31,2 procent. Dessutom undersöktes prevalens skillnad av suicidtankar mellan 

tjejer som var osäkra på sin sexuella läggning och killar som var osäkra på sin sexuella 

läggning. Tjejer som var osäkra på sin sexuella läggning hade en prevalens av suicidtankar på 

27,3 procent och killar som var osäkra på sin sexuella läggning hade en prevalens av 

suicidtankar på 20,2 procent. Homosexuella tjejer som rapporterade suicidala tankar var 35,5 

procent och homosexuella killar som rapporterade suicidala tankar var 24 procent.  

       

Skillnad mellan könen gällande prevalensen av suicidtankar påvisades av Stone och 

medarbetare (2014) även vid sexuell kontakt. Tjejer hade högre prevalens av suicidtankar än 

killar oberoende av vilken sexuell kontakt deltagarna haft. Killar som hade haft sexuell 

kontakt med någon av motsatt kön hade en prevalens på 9,6 procent vid suicidtankar. För 

tjejer som hade haft sexuell kontakt med någon av motsatt kön var prevalensen 20 procent. 

Ungdomar som haft sexuell kontakt med båda könen hade högst prevalens av suicidtankar, 

hos killar var prevalensen 33,8 procent och för tjejer var prevalensen 38,7 procent. 

Prevalensen av suicidala tankar var på 28,3 procent för tjejer som haft sexuell kontakt med 

någon av samma kön och för killar som haft sexuell kontakt med någon av samma kön var 

prevalensen 27,9 procent. Lägst prevalens av suicidtankar rapporterades av killar som inte 

haft någon form av sexuell kontakt. Prevalensen låg på 8,1 procent hos killar som inte haft 

sexuell kontakt och på 12,6 procent hos tjejer som inte haft sexuell kontakt. Oddskvot för 

suicidala tankar var högre för hos tjejer som haft sexuell kontakt med någon av båda könen 

jämfört med ungdomar som haft sexuell kontakt med någon av motsatt kön.  

 

Homosexuella tjejer hade högre risk av suicidala tankar jämfört med heterosexuella tjejer. 

Även homosexuella killar hade högre odds av suicidala tankar jämfört med heterosexuella 

killar. Homosexuella killar rapporterade högre grad av suicidala tankar jämfört med 

heterosexuella tjejer (Lee et al., 2016; Stone et al., 2014). Bisexuella tjejer hade högre odds 

för suicidala tankar jämfört med heterosexuella tjejer. Dessutom hade bisexuella killar högre 

odds för suicidtankar jämfört med heterosexuella killar. Tjejer som var osäkra på sin sexuella 

läggning hade högre odds för suicidala tankar jämfört med heterosexuella tjejer. Killar som 

var osäkra på sin sexuella läggning hade också högre odds för suicidala tankar jämfört med 

heterosexuella killar (Stone et al., 2014). Oberoende av sexuell läggning rapporterade tjejer 

högre prevalens av suicidala tankar jämfört med killar (Bostwick et al., 2014; Lian et al., 

2014).  
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DISKUSSION 

Ungdomar vilka definierades som LGB, sexuell minoritet eller har haft sexuell kontakt med 

någon av samma kön rapporterade i högre grad suicidala tankar jämfört med heterosexuella. 

Dessutom hade de en högre risk att ha haft suicidala tankar. Oavsett sexuell läggning var det 

vanligast att tjejer hade suicidtankar, dock visades att LGB-killar rapporterade suicidtankar 

fem gånger eller mer i högre grad jämfört med LGB-tjejer.  

 

Resultatdiskussion  

Förekomsten av suicidala tankar hos heterosexuella ungdomar varierade mellan 8,1% (Lian et 

al., 2014) och 34,4% (Lee et al., 2016). Bi- och homosexuella ungdomar rapporterade 

suicidala tankar i en högre grad jämfört med heterosexuella ungdomar (Kwak & Kim, 2017; 

Lian et al., 2014; Taliaferro & Muenhlenkamp, 2016). Suicidala tankar har flera olika 

riskfaktorer som depression (Barzilay et al, 2017; Im et al., 2017; Pan et al., 2017), stress 

samt användning av alkohol, rökning och andra substanser (Im et al., 2017; Lee & Choi, 

2015). Mobbning är sammankopplat med depressiva symtom (Undheim et al., 2016). LGB 

personer utsätts bland annat oftare för mobbning (Elipe et al., 2017). Faktorer som mobbning 

och depression har inte tagits med i analysen. Vilket föranleder frågan om associationen 

enbart är mellan suicidala tankar och sexuell läggning eller om andra faktorer påverkar. 

Studier som har haft med demografiska faktorer i deras analys fortsatt visar på en association 

mellan sexuell läggning och suicidala tankar.  

 

I en amerikanska studien rapporterade 29% av homosexuella ungdomar suicidala tankar 

(Taliaferro & Muenhlenkamp, 2016) och i en koreansk studie rapporterade 60,2% suicidala 

tankar (Lee et al., 2016). I Lian och medarbetare (2014) skiljde sig antal ungdomar som 

rapporterat suicidala tankar mellan städerna Taipei, Shanghai och Hanoi. Endast i Taipei var 

LGB ungdomar troligare att rapportera suicidala tankar jämfört med heterosexuella 

ungdomar. Definitionen av sexuell läggning varierade mellan olika studier. I Taliaferro och 

Muenhlenkamp (2016) definierades sexuell läggning via deltagarnas egna definition av sin 

sexuella läggning. I Lee och medarbetare (2016) fastställdes homosexualitet om ungdomarna 

haft sexuell kontakt med någon av samma kön. Hur studierna har definierat sexuell läggning 

kan därför påverka resultatet. Ytterligare en faktor som påverkar resultatet är stigmatiseringen 

av homo- och bisexualitet. Historiskt har homosexualitet setts som en psykisk sjukdom eller 
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en anomali. Än idag är homosexualitet olagligt i olika delar av världen (Dahlöf, i.d.a). 

Studierna är genomförda i olika delar av världen med olika syn på homo- och bisexualitet. 

  

Heterosexuella ungdomar som haft sexuell kontakt rapporterade i större utsträckning 

suicidala tankar jämfört med ungdomar med homo- eller bisexuella attraktion som inte haft 

sexuell kontakt (Arnarsson et al, 2015.) Suicidtankar var troligare att rapporteras hos 

ungdomar som har haft sexuell kontakt med någon av samma kön eller sexuell kontakt med 

båda könen (Arnarsson et al., 2015; Stone et al., 2014). Individens sexualitet kontrolleras av 

sexualmoraliska normer och värdesystem. Sexualiteten kännetecknas i många kulturer av 

önskan av avskildhet och ostördhet. Sexuella minnen, känslor samt tankar hålls privat 

(Dahlöf, i.d.b). Författarna av litteraturstudien anser att samhällets normer gällande sex kan 

vara en del av svaret på varför ungdomar som haft sexuella förbindelser har högre grad av 

suicidtankar. Normerna kring sex samt tabun kring homosexualitet kan ses som svar på varför 

ungdomar som haft LGB samlag har högre grad av suicidala tankar. Enligt Henderson (i 

Kristoffersen, 2006) tillgodoser individen sina behov självständigt men påverkas av den 

kulturella och sociala miljön.  

  

Kön var en faktor som påverkade suicidala tankar. Tjejer rapporterade suicidtankar i högre 

grad än killar (Arnarsson et al., 2015; Bostwick et al., 2014; Lee et al., 2016; Stone et al., 

2014). LGB killar rapporterade att de haft suicidtankar fem gånger eller mer i högre grad än 

LGB tjejer, 26,8% jämfört med 24,3% (Arnarsson et al., 2015). Killar i åldern 15–24 år 

begick 2016 suicid i högre grad än tjejerna (Socialstyrelsen, i.d.). Oberoende av ålder begår 

män världen över oftare suicid än kvinnor (WHO, 2014b). Innan personer begick självmord 

hade 45% haft kontakt med primärvården en månad innan och 77 % ett år innan (Luoma et 

al., 2002). I Sverige hade en tredjedel av alla som tog sitt liv haft en aktuell kontakt med 

psykiatrin och avsevärt fler hade haft kontakt med andra verksamheter inom hälso- och 

sjukvården (Socialstyrelsen, 2017). 

  

LGB ungdomar, sexuella minoriteter samt ungdomar med någon form av sexuell kontakt med 

en person av samma kön hade en ökad risk för suicidala tankar (Bostwick et al., 2014; Lee et 

al., 2016; Lian et al., 2014; Lytle, De luca & Blosnich, 2014; Kwak & Kim, 2017; Mueller et 

al., 2015; Stone et al., 2014; Taliaferro & Muenhlenkamp, 2016). Suicid kan gå att förebygga 

och suicidala tankar är ett försteg till suicid (Ottosson, i.d. Vårdpersonal måste göra 

suicidriskbedömningar på patienter för att arbeta suicidförebyggande. Förebyggande arbete 
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mot suicid måste ske inom alla verksamheter (Socialstyrelsen, 2017). LGB ungdomar är en 

riskgrupp för suicidala tankar och därmed även suicid. Sjuksköterskor bör därför arbeta 

förebyggande mot suicid med LGB ungdomar som kommer i kontakt med vården. 

Förebyggande arbete mot suicid bör dels bestå av samtal utifrån patientens skildring för att få 

förståelse för individens unika situation (Socialstyrelsen, 2017). Henderson menar (i 

Kirkevold, 2000) att sjuksköterskan måste förstå personens behov för att kunna stödja 

individen. För att kunna arbeta förebyggande krävs evidensbaserad kunskap 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Sjuksköterskor inom hela hälso- och sjukvårdens 

organisation behöver kompetens för att upptäcka suicidrisk hos patienter (Socialstyrelsen, 

2017). 

  

Stressen av att “komma ut” var associerat med suicidala tankar (Baams et al., 2015). Patienter 

upplever en oro över att “komma ut” som homosexuella för sjuksköterskor i samband med 

vård (Röndahl et al., 2006). Bristande bemötande av LGB ungdomar kan vara att 

vårdpersonal antagit att de är heterosexuella (Röndahl et al., 2006) eller att vårdpersonal ser 

homosexualitet som något sjukligt (Röndahl, 2009). Sjuksköterskor måste ha ett bra 

bemötande gentemot alla patienter (Svensksjuksköterskeförening, 2014). Richardson och 

medarbetare (2016) resultat visade att sjuksköterskestudenter ansåg sig behöva mer kunskap 

om vilka svårigheter LBG ungdomar kan uppleva. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

2017:30) ska vård ges för att uppnå hälsa och byggas på respekt för patientens 

självbestämmande. Vården skall även tillfredsställa patientens behov av säkerhet, kontinuitet 

samt trygghet (SFS, 2017:30).  

 

Henderson menar (i Kirkevold, 2000) att en individs livsstil kan hämma personens hälsa. 

Livsstilen utformas för att tillfredsställa människans grundläggande behov (i Kirkevold, 

2000). Kärlek ses som ett av människans grundläggande behov (Henderson, 1991) och en 

individs sexuella läggning har en sammankoppling till kärlek. Stigmatiseringen kring sexuell 

läggning kan därför leda till ökad psykisk ohälsa.  

 

Klinisk implikation 

Psykisk ohälsa är ett ökande problem i samhället (Socialstyrelsen, 2013). En större satsning 

bör ske på psykisk ohälsa som ett samhällsproblem. Hälso- och sjukvården måste ta sitt 

ansvar i att minska stigmatiseringen av suicidtankar och sexuell läggning. I skolan bör 

undervisning om psykisk ohälsa förekomma, där suicidtankar ska ingå, för att minska 
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stigmatiseringen. För att minska stigmatiseringen av homo- och bisexualitet i samhället bör 

sexualundervisningen i skolan innehålla information om olika sexuella läggningar samt 

inkludera fakta om samlag med någon av samma kön. Hälso- och sjukvården, och därmed 

sjuksköterskan, har kunskap inom psykisk ohälsa samt sexuell läggning och bör därför ta 

ansvar att sprida kunskapen i samhället. Sjuksköterskor bör vara delaktiga i arbetet kring 

stigmatisering och hjälpa till att sprida kunskap. Kunskapen som behöver spridas bör handla 

om bland annat information om riskgrupper, riskfaktorer och situationen kan hanteras. 

Spridningen av information kan ske via sociala medier, nyheter och inom skolan. Sprids 

kunskap kan psykisk ohälsa upptäckas tidigare och individer kan därmed även få hjälp i god 

tid.  

  

Metoddiskussion 

Litteraturstudien omfattar tio studier vilka genomfördes i olika delar av världen. En svaghet i 

studien som påverkar litteraturstudien är bland annat att sex studier är gjorda i USA, tre i 

Asien och endast en i Europa. Dessutom är det endast tio studier som har analyserats och 

samtliga kommer från två databaser. Både fördelningen av var studier är genomförda och det 

låga antalet artiklar som analyserats bidrar till att generaliserbarheten minskas. 

Generaliserbarheten påverkas även av gamla undersökningar, stigmatisering och definition av 

vilka som är hetero-, homo- eller bisexuella. Ingen studie undersöker suicidtankar utifrån 

sexuell läggning inom hela åldersspannet, 13–25 år. Endast tre artiklar som undersöker 

sexuell läggning och suicidala tankar hos personer över 18 år. Styrkor med litteraturstudien är 

att syftet besvaras av resultaten från valda artiklar och att studierna är genomförda i olika 

delar av världen.  

 

Samtliga artiklar är publicerade de senaste tre åren och visar på att forskningen är aktuell. 

Däremot är vissa enkätundersökningar i artiklarna genomförda innan 2007. Forskning är 

alltid förnybar (Forsberg & Wengström, 2016) och resultaten från tidigare 

enkätundersökningar behöver inte stämma med nuvarande forskning. Speciellt inom ämnet 

sexuell läggning och suicid där det genomförts en stor utveckling i samhället under de senaste 

åren där stigmatiseringen av psykisk ohälsa och sexuell läggning minskats.   

 

Krav var att studierna skulle vara etiskt godkända då studierna undersöker ungdomar under 

18 år. I Sverige får ungdomar som är över 15 år, om de inser vad undersökningen innebär 

själva välja om de vill delta i undersökningen eller inte. I andra fall ska föräldrar godkänna 
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genomföringen av studien för sitt barn om hen är under 18 år (SFS 2003:460). Inkluderade 

studier är genomförda i andra delar av världen och de etiska riktlinjer som finns i dessa länder 

behöver inte stämma överens med de svenska etiska riktlinjerna. Bland annat har en studie 

(Baams et al., 2015) bortsett från att fråga om föräldrars godkännande på grund av att sexuell 

läggning är tabubelagt.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier valdes med utifrån att studierna skall vara aktuell och 

undersöka ungdomar. Studiens syfte var att undersöka ungdomar då psykisk ohälsa ses som 

ett ökat problem inom åldersgruppen. Etiskt godkända artiklar ger grund till att ingen ungdom 

blivit illa behandlad eller kränkt på grund av sin sexuella läggning. Både inklusions- och 

exklusionskriterier samt hur sökningen genomförts påverkar vilka artiklar som kom upp vid 

sökning. Därmed påverkas även vilka studier som litteraturstudien har med och då också 

resultatet.  

 

Mallen för kvalitetsbedömningen var ursprungligen gjord för kvasi-experimentella studier 

(Forsberg & Wengström, 2016). Studierna som är med i litteraturstudien är inte kvasi-

experimentella och därmed passar inte mallen, vilket kan ge en viss felbedömning i kvalitén. 

Valet av mallar grundades i att studierna var kvantitativa och att inga andra mallar som 

passade hittades. Studier exkluderades inte på grund av låg kvalité. Litteraturstudiens 

författare valde att inte exkludera studier med låg kvalité för att öka antal studier som är med 

i litteraturstudien även om det kan dra ned på bevisvärdet (Forsberg & Wengström, 2016). 

Emellertid hade en artikel låg kvalité och resterande studier uppnådde medel- eller hög 

kvalité, vilket ger litteraturstudien ökat bevisvärde.  

 

En svaghet i studien var att syftet är att undersöka associationen mellan sexuell läggning och 

suicidala tankar. Därför undersöktes inte om andra faktorer som kan påverka, t.ex. mobbning 

eller dålig socioekonomisk status. Följaktligen kan suicidala tankar påverkas av andra 

faktorer än sexuell läggning. Analysarbetet har genomförts med noggrannhet och med 

struktur 

 

 

Slutsats 

Studien visar att sjuksköterskor saknar kunskap om hur LGB personer skall bemötas. Vi 

upplever att otillräcklig kunskap givits under sjuksköterskeprogrammets utbildning. 
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Sjuksköterskor behöver ha en stor kunskap gällande sexuell läggning och suicidala tankar, 

vilket till viss del måste läras ut under sjuksköterskeutbildningen. Redan legitimerade 

sjuksköterskor bör få utbildning inom sexuell läggning och psykisk ohälsa. Sprids kunskap 

om sexuell läggning samt suicidala tankar kan stigmatiseringen kring suicidala tankar och 

sexuell läggning minskas. Heteronormen ses som ett stort problem och för att kunna bemöta 

alla patienter likvärdigt behöver synen på relationer förändras (Socialstyrelsen, 2010) och 

litteraturstudiens författare ser också heteronormen som ett problem. Ungdomarna som 

kommer i kontakt med vården ska inte antas vara heterosexuella. Dessutom ska ungdomarna 

känna att deras sexuella läggning inte påverkar bemötandet.  

 

Studier visar att personer med homo- eller bisexuell läggning har suicidala tankar i högre 

grad. Allvaret i suicidala tankar går inte att förbise. Därmed inte heller sambandet mellan 

sexuell läggning och suicidala tankar, vilket ger anledning till att mer forskning inom ämnet 

behöver genomföras. Studier inom området sexuell läggning och suicidala tankar saknas och 

mer forskning behövs både inom Sverige och globalt.  
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Bilaga 1.  

Översiktstabell över analyserad litteratur.  

Författare/År/Land Titel Syfte Metod Deltagare, 

bortfall, 

ålder 

Definition av sexuell 

läggning, antal LGB 

ungdomar 

Resultat Kvalitet/ 

evidensgr

ad 
Arnarsson, A., 

Sveinbjornsdottir, S., 

Thorsteinsson, E. & 

Bjarnarson, T. (2015). 

Iceland. 

Suicidal risk 

and sexual 

orientation in 

adolescence: a 

population-

based study in 

Iceland 

Syftet var att jämföra 

graden av suicidala 

tankar och försök 

hos LGB ungdomar 

med icke-LGB 

ungdomar i en 

populations-baserad 

urvalsgrupp och att 

identifiera viktiga 

skyddsfaktorer och 

riskfaktorer.  

Enkät, 

HBSC 

(Health 

Behavior in 

School 

Aged 

Children) 

från 2009 

och 2010.  

Deltagare:  

3813  
(tjejer: 1876 

killar: 1937) 

 

Bortfall: 

Framgår ej.  

 

Ålder: 15–16 

år. 

Sexuell läggning 

klassificerades utifrån 

sexuell attraktion och 

sexuell kontakt. 

Ungdomar med sexuell 

kontakt med någon av 

samma kön eller med 

båda könen 

klassificerades som LGB.  

 

Antal LGB: 119 

Tjejer har en 

signifikant ökad 

risk av föregående 

suicidala tankar 1–

4 gånger, men 

skiljer inte 

signifikant från 

killar i att ha mer 

frekventa suicidala 

tankar. Den största 

risken för suicidala 

tankar är sedd hos 

de studenter som 

har haft LGB sex. 

Låg kvalité.  

Baams, L., Russell S. 

& Grossman, A. 

(2015). USA 

Minority 

stress and 

mechanisms 

of risk for 

depression 

and suicidal 

ideation 

among 

lesbian, gay, 

and bisexual 

youth 

Syftet var att 

bedöma psykisk 

hälsa och 

inställning hos 

LGB ungdomar 

med betoning på 

minoritets stress 

modell och 

interpersonell-

psykologisk teori 

av suicid.  

Enkäter.  Deltagare:  

876 

 

Bortfall:  

185 

 

Ålder:  

15 – 21 år 

Deltagare har själva 

identifierat sig som 

lesbisk, gay eller 

bisexuell.  

 

Alla deltagare är LGB.  

Det finns 

associationer 

mellan LGB 

”komma-ut” 

stress och 

suicidala 

tankar. 

Medel 

kvalitet 
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Översiktstabell över analyserad litteratur.  

Författare/

År/Land 

Titel Syfte Metod Deltagare, 

bortfall, ålder 

Definition av sexuell 

läggning 

Resultat Kval

itet/ 

evide

nsgr

ad 
Bostwick, 

W., Meyer, 

I., Aranda, F. 

Russel, S., 

Hughes, T., 

Birkett, M. 

& Mustanki, 

B. (2014). 

USA 

Mental health and 

suicidality among 

racially/etnically diverse 

sexual minority youth. 

Syftet var att 

undersöka 

relationen mellan 

sexuell minoritets 

status, sex och 

psykisk hälsa och 

suicidalitet i en 

etniskt skiftande 

grupp av 

ungdomar.  

Enkät; 

YRBS 

(Youth risk 

behavior 

surveillance) 

från 2005 

och 2007. 

Deltagare:  

73 154  
(tjejer: 36 678 

killar: 35 501) 

 

Bortfall:  

3,2 %, 3,9% och 

1,2% 

 

Ålder: 13 – 18 

år 

Självrapporterad sexuell 

läggning, sexuellt 

beteende, attraktion.  

Ungdomar med icke-

heterosexuell identitet, 

sexuell kontakt med någon 

av samma kön eller 

attraktion av någon med 

samma kön klassificerades 

som sexuell minoritet. Alla 

andra ungdomar som 

sexuell majoritet.  

 

Antal sexuella minoriteter: 

6245 st.  

Suicidala tankar 

rapporterades i högre 

av ungdomar i 

gruppen sexuella 

minoriteter än 

ungdomar i gruppen 

sexuella majoriteter. 

Tjejer rapporterade 

suicidala tankar i 

högre grad jämfört 

med killar.  

Mede

l 

kvalit

et 

Kwak, Y. & 

Kim, J. 

(2017). 

Korea.  

Associations between 

Korean adoelscents’ 

sexual orientation and 

suicidal ideation, plans, 

attempts, and medically 

serious attempts 

Syftet var att 

undersöka 

relationen mellan 

sexuell läggning 

av koreanska 

ungdomar och 

deras suicid 

relaterade 

beteende.  

Enkät, 

KYRBS 

(Korean 

youth risk 

behavior 

web-based 

survey).  

Deltagare:  

3603 

 

Bortfall:  

11 716 

 

Ålder: 

Middle School – 

High School 

(13-18 år).  

Ungdomar med erfarenhet 

av heterosexuella 

relationer klassificerades 

som heterosexuella, 

ungdomar med erfarenhet 

av homosexuella relationer 

klassificerades som 

homosexuella och 

ungdomar med erfarenhet 

av både homo- och 

heterosexuella relationer 

klassificerades som 

bisexuella.  

Den homosexuella 

gruppen hade den 

högsta graden av 

suicidala tankar, 

följd av den 

bisexuella gruppen 

och sen den 

heterosexuella 

gruppen. 

Mede

l 

kvalit

é. 
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Översiktstabell över analyserad litteratur.  

Författare/År/Land Titel Syfte Metod Deltagare, 

bortfall, 

ålder 

Definition 

av sexuell 

läggning 

Resultat Kvalitet/ 

evidensgrad 

Lee, D-Y. Kim, S-H., Young-

Woo, S., Yoon, B-K & Choi, 

D. (2016). Korea. 

Associations 

of health-

risk 

behaviors 

and health 

cognition 

with sexual 

orientation 

among 

adolescents 

in school 

Syftet var att 

undersöka hälso-

riskbeteende och 

hälsokognition 

relaterat till 

homosexuellt 

beteende i en 

representativ 

population av 

ungdomar.  

Enkät, 

KYRBS 

(Korean 

youth risk 

behavior 

web-based 

survey) från 

2008 till 

2012.  

Deltagare:  

129 900 
Tjejer:68 

250 

Killar: 61 

650 

 

Bortfall: 

3,6%  

 

Ålder:  

7th – 12 th 

grade (13-

18 år) 

Ungdomar 

fick själva 

svara på 

frågor utifrån 

deras sexuell 

erfarenheter 

med samma 

kön eller 

motsatt kön. 

Ungdomar 

som någon 

gång haft 

sexuell 

kontakt med 

motsatt kön 

räknades som 

heterosexuell. 

Ungdomar 

som någon 

gång haft 

sexuell 

kontakt med 

samma kön 

räknades som 

homosexuell.  

Antal 

homosexuella: 

2306 

 

 

 

 

 

Homosexuella 

ungdomar 

rapporterade i 

högre grad 

suicidala 

tankar jämfört 

med 

heterosexuella 

ungdomar. 
Homosexuella 

tjejer hade 

högre odds av 

suicidala tankar 

jämfört med 

heterosexuella 

tjejer. Även 

homosexuella 

killar hade 

högre odds av 

suicidala tankar 

jämfört med 

heterosexuella 

killar. 
 

 

 

 

 

 

Hög kvalitet 
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Översiktstabell över analyserad litteratur.  

Författare/År/

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare, 

bortfall, 

ålder 

Definition av 

sexuell 

läggning 

Resultat Kvalitet/ 

evidensg

rad 

Lian, Q., Zuo, X., 

Lou, C., Gao, E & 

Cheng, Y. (2014). 

Vietnam, Kina 

och Taiwan.  

Sexual orientation 

and risk factors for 

suicidal ideation and 

suicide attempts: a 

multi-centre cross-

sectional study in 

three asian cities 

Den här studien 

undersöker olika 

skillnader i prevalens 

av suicidala tankar 

och suicidförsök 

mellan LGB och 

heterosexuella 

ungdomar i städerna 

av Hanoi, Shanghai 

och Taipei.  

Enkäter och 

intervjuer från 2006.  
Deltagare:  

17 016 
(tjejer: 8645 

killar: 8371) 

 

Bortfall:  

Framgår ej 

 

Ålder: 15 – 

24 år  

Ungdomarna 

fick själva välja 

om de var 100 

% heterosexuell 

eller till största 

del 

heterosexuell 

(=non-LGB) 

samt bisexuell, 

till största del 

homosexuell 

och 100 % 

homosexuell 

(LGB). 

 

 

Antal LGB: 

1159 st 

Prevalensen av 

suicidala tankar 

hos LGB 

deltagare var 

signifikant 

högre än deras 

heterosexuella 

motpart. 

Oberoende av 

sexuell läggning 

rapporterade 

tjejer högre 

prevalens av 

suicidala tankar 

jämfört med 

killar 

Medel 

kvalitet 

Lytle, M., De 

Luca, S. & 

Blosnich, J. 

(2014). USA.  

The influence of 

intersecting 

indetities on self-

harm, suicidal 

behaviors, and 

depression among 

lesbian, gay, and 

bisexual 

individuals. 

Syftet var att 

undersöka etnisk 

skillnad vid 

självskadebeteende, 

suicidala tankar, 

suicidförsök och 

depression bland 

LGB och 

heterosexuella 

växande vuxna.  

Enkät, ACHA 

(American College 

Health 

Association) och 

NCHA (National 

College Health 

Assesment-II, från 

2008 och 2009.  

Deltagare:  

89 199 

 

Bortfall:  

24 591  

 

Ålder:  

18–24 år.  

Deltagare valde 

själva om de 

identifierade sig 

som bisexuell, 

lesbisk/gay 

eller 

heterosexuella.  

 

Antal LGB: 

4321 

LGB individer 

var signifikant 

mer troliga att 

rapportera, de 

senaste 12 

månaderna, 

suicidala 

tankar.  

Medel 

kvalitet 
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Översiktstabell över analyserad litteratur.  

Författare/År/Land Titel Syfte Metod Deltagare, 

bortfall, 

ålder 

Definition av 

sexuell läggning 

Resultat Kvalité/ 

evidensgra

d 
Mueller, A., James, 

W., Abrutyn, S & 

Levin, M. (2015), 

USA 

Suicide ideation 

and bullying 

among US 

adolescents: 

Examing the 

intersection of 

sexual orientation, 

gender, and 

race/ethnicity. 

Syftet var att 

undersöka hur 

etnicitet, kön och 

sexuell läggning 

formade 

ungdomars 

sannolikhet att bli 

mobbade och 

sårbarhet till 

suicidala tankar.  

Enkät; 

YRBS 

(Youth 

risk 

behavior 

surveillanc

e) från 

2009 och 

2011. 

Deltagare:  

75 344  
 

Bortfall: 

Framgår ej.  

 

Ålder: Går i 

high school 

(14–18 år) 

Ungdomarna fick 

själva rapportera 

vilken sexuell 

läggning de hade 

(hetero-, homo- 

och bisexuell).  

 

LGB: 5541 st  

Oberoende av 

etnicitet 

rapporterade alla 

sexuella 

minoriteter i 

större grad 

suicidala tankar 

jämfört med vita 

heterosexuella 

ungdomar.  

Medel 

kvalitet 

Stone, D., Luo, F., 

Quyang, L., Lippy, C., 

Hertz, M. & Crosby, 

A. (2014), USA 

Sexual orientation 

and suicide 

ideation, plans, 

attempts, and 

medically serious 

attempts: Evidence 

from local youth 

risk behvaior 

surveys 2001 – 

2009. 

Syftet var att 

undersöka 

sambandet mellan 

två mått på sexuell 

läggning och fyra 

suicidrisk utfall.  

Enkät; 

YRBS 

(Youth 

risk 

behavior 

surveillanc

e) från 

2001 – 

2009. 

Deltagare: 

46 552  

(tjejer: 21 700.  

Killar: 20 643) 
 

Bortfallet i 

procent: 1,1% 

- 19,7% och 6 

% - 6,2%. 

 

Ålder: Går i 

9th to 12th 

grade (14 – 18 

år) 

Dels fick deltagarna 

själv ange vilken 

sexuell läggning de 

hade (Hetero-, homo- 

och bisexuell samt 

osäkra). Dessutom 

utifrån sexuell 

kontakt (aldrig haft 

sexuell kontakt, 

sexuell kontakt med 

någon av motsatt 

kön, sexuell kontakt 

med någon av samma 

kön och sexuell 

kontakt med båda 

kön.) 

 

 Antal LGB-

ungdomar: 5486 st.  

Ungdomar som 

identifierade sig 

som LGB 

rapporterade 

suicidtankar i högre 

grad jämfört med 

heterosexuella 

ungdomar. 

Homosexuella killar 

rapporterade 

suicidtankar i högre 

grad jämfört med 

heterosexuella 

tjejer.  

Hög kvalitet 
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Översiktstabell över analyserad litteratur.  

Författare/År/Land Titel Syfte Metod Deltagare, 

bortfall, 

ålder 

Definition av 

sexuell 

läggning 

Resultat Kvalitet/ 

evidensgrad 

Taliaferro, L.A & 

Muenhlenkamp, J.J. 

(2016). USA 

Nonsuicidal 

self-injury 

and 

suicidality 

among sexual 

minority 

youth: risk 

factors and 

protective 

connectedness 

factors.  

 

Syftet var att 

undersöka skillnad 

i prevalens av 

upprepande icke-

suicidala skada, 

suicidala tankar och 

suicidförsök hos 

ungdomar som 

identifierar sig som 

bisexuella, 

gay/lesbiska och 

ifrågasättande 

ytterligare 

undersöktes vilka 

typer av sociala 

kontakter som 

associerades med 

minskad risk av 

upprepande icke-

suicidal skada och 

suicidalitet hos 

ungdomar som 

identifierar sig med 

en specifik sexuell 

minoritetsgrupp.  

Enkät, 2013 

Minnesota 

Student 

survey.  

Deltagare:  

77 758  
 

 

Bortfall:  

1641 

 

Ålder: 9th and 

11th grade, 14 

- 17 år.  

Ungdomarna 

fick själva välja 

om de 

identifierade sig 

som hetero-, bi 

eller 

homosexuell.  

 

 
Antal LGB: 4960 

Bisexuella 

ungdomar 

rapporterade 

suicidtankar i 

högre grad än 

homosexuella. 

Lägst prevalens av 

suicidtankar fanns 

hos ungdomar som 

var osäkra på sin 

sexuella läggning.  

Medel 

kvalité.  

 

 

 

 


