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Beroendeproblem i ett 

minoritetsperspektiv



Addictive behaviors and alcohol, drug, gambling and gaming 
behaviors in lesbian, gay, bisexual and transgender 

populations - towards improved knowledge and interventions 
in the clinical meeting



Innehåll

• Substansanvändning och spelbeteenden i grupper utifrån sexuell läggning 

och könsidentitet

• Livsvillkor

• Åtgärder 



Sexuell läggning Könsidentitet 

Heterosexuell Cisperson

Homosexuell Transperson

Bisexuell Female-to-Male
(FTM)

Män som har sex med män
MSM 

Male-to-Female
(MTF)

Icke-binär

Intersexuell 



Minoritet eller majoritet

• Betydelse för hälsa eller ohälsa? 



Psykiatriska tillstånd utifrån sexuell 
läggning 

• Depression- och ångesttillstånd

- Oddskvot 1,7-2,1 i jämförelse med heterosexuella

(Socialstyrelsen, 2016) 



HBTQ och psykiatri? 

• Skillnader i hälsa hos homo- och bisexuella och 

transpersoner, i förhållande till heterosexuella och 

cispersoner



Suicidförsök bland HBT-personer 

• 2.4 miljoner ungdomar, 100 000 HBT-personer (12-20 år)

• OR 3.5 i hela gruppen 

• OR 3.7 homosexuella och bisexuella

• OR 5.87 transpersoner 

(di Giacomo et al, 2018)



Mortalitet 

Källa: Socialstyrelsen, (2016). Psykisk ohälsa bland personer i samkönade 

äktenskap, s. 14 



• Lägre debutålder bland icke-heterosexuella 

• Högre prevalens av substansanvändning bland 

bisexuella (kvinnor och män)

• Högre förekomst bland homo- och bisexuella kvinnor 

vs homo- och bisexuella män 



Riskbruk och beroende i Sverige i 
samkönade äktenskap

Källa: Socialstyrelsen, (2016). Psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskap, s. 10



Beroende och riskbruk utifrån sexuell 
läggning 

• 6 gånger högre risk för beroende och riskbruk bland unga kvinnor 
(Socialstyrelsen, 2016)



Cannabisanvändning i Sverige, senaste 
12 månaderna 





Riskbruk och beroende hos unga 
transpersoner

• Prevalens av alkoholproblem 7-61%

(Gilbert et al, 2018)

• Alkoholberoende senaste 12 mån – 11%

• Övriga substansberoendediagnoser senaste 12 mån –

15%

(Reisner et al, 2016)



Riskbruk och beroende hos 
transpersoner

• Större andel som röker cigaretter 

- 19% vs 10% (Folkhälsomyndigheten, 2015)

• I Sverige finns visst stöd för en högre prevalens av 

alkoholproblem 

• Narkotikaanvändning?

- Lägre nivåer än i amerikanska studier (Dhejne et al, 2016)



Psykisk ohälsa hos transpersoner

• Forskningen utgår främst från personer med diagnosticerad könsdysfori 

• Forskning i amerikanska miljöer- överförbarhet till Sverige problematisk 



Självmordsförsök bland  transpersoner

• 37% har övervägt att ta sitt liv de senaste 12 

månaderna 

- Vara född utanför Sverige (aOR 2.27)

- Riskabel alkoholkonsumtion (aOR 2.16)

- Arbetslöshet eller långtidssjukskriven (aOR 2.67)

(Zeluf et al, 2018)



Självmordsförsök bland transpersoner 

• 32% har någon gång försökt att ta sitt liv

- Brist på praktiskt stöd (aOR 4.03)

- Utsatthet för transrelaterat våld (aOR 1.77)

(Zeluf et al, 2018) 



Psykisk ohälsa hos transpersoner

• Högre förekomst av ångest och depression

• Inga fynd tyder på en högre förekomst av schizofreni, bipolär sjukdom 

(Dhejne et al, 2015) 



Spel utifrån sexuell läggning 
och könsöverskridande 
identitet 

• Spel utifrån sexuell läggning och könstillhörighet sedan 

tidigare 

- Två amerikanska studier tyder på högre förekomst av 

spelproblem (spel om pengar) bland icke-heterosexuella 

- En amerikansk undersökning tyder på att spelproblem är 

vanligare bland transpersoner 

(Grantz & Potenza, 2006, Richard et al, 2019, Rider et al, 2019)



Spel utifrån sexuell läggning och 
könsöverskridande identitet 

• Dataspel och internet - en trygg plats för HBTQ-personer?  

• Unga HBT-personer söker en trygghet på internet 

- Stigmatisering, isolering, brist på information (Steinke et al, 2016)

• Frihet att experimentera med sexualitet och könsidentitet i dataspel (Hussain 

& Griffiths, 2008, Robinson et al, 2016)



Resultat Gaming Addiction Scale

• Andel med spelproblem (dataspel)

Heterosexuella: 13% (n=70)

Homosexuella, bisexuella, annat: 26% (n=16)

(p=<0.01)





Varför är det sådana 

skillnader i 

hälsoutfall?





1944

2013



Minoritetsstress



Minoritetsstress

• Strukturell stigma

• Stigma på individuell nivå



Livsvillkor 

Källa: Folkhälsomyndigheten, utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer, 

s. 58. 



Livsvillkor – våldsutsatthet 

Källa: Folkhälsomyndigheten, utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer, 

s. 58. 



Livsvillkor- våldsutsatthet

• Homo- och bisexuella kvinnor har i större utsträckning blivit utsatta för våld 

i hemmet än heterosexuella kvinnor 

• Bisexuella kvinnor rapporterar att de i högre grad är utsatta för våld på 

allmän plats än homo- och heterosexuella kvinnor 

(Folkhälsomyndigheten, 2014) 



Livsvillkor 

• Skillnader i hälsa bland sexuella minoriteter tycks delvis förklaras av 

utsatthet för våld, trakasserier, sämre socioekonomiska förutsättningar, brist 

på socialt stöd (Bränström, 2016, Gustafsson et al, 2017, Zeluf et al, 2018, Wilson et al, 

2016)

• Alkoholassocierade miljöer



Tillit till omgivningen

• Lägre förtroende för polismyndighet, sjukvård, skola, 

socialtjänst, arbetsförmedlingen, riksdagen

- Bisexuella kvinnor 

- Transpersoner 

(Folkhälsomyndigheten, 2014) 



Hur arbetar vi med HBTQ-perspektivet 
i våra verksamheter?

• Långsiktig arbete för att motverka negativa attityder och diskriminering 

inom skola, myndigheter, hälso- och sjukvård 

• Långsiktigt arbete med inkludering

• Synliggörande av normer – oftast omedvetna



Hur arbetar vi med HBTQ-perspektivet 
i våra verksamheter?

• Vikten av tidig upptäckt vid substansproblem

• Hänvisning vid uttalat riskbruk eller beroende 

• KBT-behandling med bekräftande av HBTQ-identitet

• KBT-behandling med fokus på minoritetsstress 

• Internetbehandling?



Slutligen

• I förhållande till övriga befolkningen, högre 

förekomst av riskbruk och beroende – ojämlikhet

• Unga personer 

• Bisexuella 

• Kvinnor med en icke-heterosexuell läggning 

• Koppling till livsvillkor



HBTQ i vården 

• RFSL – www.rfsl.se

• Folkhälsomyndigheten

• Socialstyrelsen 

• Diskrimineringsombudsmannen- www.do.se

• http://www.konsdysforiregistret.se/

http://www.rfsl.se/
http://www.do.se/
http://www.konsdysforiregistret.se/
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