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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Psykisk ohälsa har ökat drastiskt bland tonåringar idag. Några av de aspekter som tycks driva på 

den här utvecklingen är socioekonomiska faktorer, det vill säga faktorer som har med den sociala 

och ekonomiska miljön att göra. I den här studien kartlades forskningen kring hur 

socioekonomiska faktorer kan påverka tonåringars psykiska hälsa.  

Metod 

Studien är en litteraturöversikt. Datainsamlingen skedde i Academic Search Elite, CINAHL och 

Ebsco Medline. Utifrån inklusions och exklusionskriterier valdes relevanta artiklar för studien ut. 

Efter att artiklar hade valts ut analyerades de för att få fram de teman som utgjorde resultatet. 

Resultat  

Sociala faktorer, utsatthet, kontext och personliga egenskaper samt typ av socioekonomisk faktor 

är teman som återkom frekvent i de tio utvalda artiklarna. Alla fyra aspekter visade sig kunna  

påverka tonåringars psykiska hälsa på olika sätt.  

Diskussion 

Resultaten av den här studien visar på att socioekonomiska faktorer starkt kan påverka 

tonåringars psykiska hälsa. Resultaten visar även att det är viktigt att ta kontexten en tonåring 

befinner sig i samt tonåringens egna egenskaper i beaktning när man utforskar hur en viss 

socioekononomisk faktor påverkar den psykiska hälsan.  

Nyckelord: tonåringar, psykisk hälsa, socioekonomiska faktorer, sociala, ekonomiska  
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ABSTRACT 

 

Background 

Mental health issues in adolescents have been a growing problem over the last few years. 

Socioeconomic factors, or factors relating to the social and economic environment appear to play 

a part in this trend. The aim of this study was to explore the literature available on how 

socioeconomic factors impact adolescents mental health.  

Method 

The study was a literature review. Data was collected in Academic Search Elite, CINAHL and 

Ebsco Medline. The data collection processes resulted in the finding of 10 scientific articles.  

The articles were analyzed in order to find the themes that made up the results of this study.  

Results 

“Social factors”, “disadvantage”, “context and personal traits” and “type of factors” are themes 

that frequently occured in the ten selected articles and all four aspects appear to impact the 

mental health of adolescents.  

Discussion 

The findings of this study show that socioeconomic factors greatly impact the mental health of 

adolescents and in a variety of different ways. It is important to consider context, type of factor 

and personal qualities of an individual when exploring how a particular socioeconomic factor 

will impact a particular adolescent.  

Key Words: adolescents, mental health, socioeconomic, social, economic 

 

 

  



4 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
1. INLEDNING ........................................................................................................................... 5 

1.1 BAKGRUND ........................................................................................................................ 5 

1.2 SYFTE ................................................................................................................................... 7 

2. METOD ................................................................................................................................... 8 

2.1 DESIGN ................................................................................................................................ 8 

2.2 DATAINSAMLING ............................................................................................................. 8 

2.3 URVAL ................................................................................................................................. 9 

2.4 ANALYS ............................................................................................................................. 10 

3. RESULTAT ........................................................................................................................... 11 

3.1 SOCIALA FAKTORER ..................................................................................................... 12 

3.2 UTSATTHET ...................................................................................................................... 14 

3.3 KONTEXT OCH PERSONLIGA EGENSKAPER ............................................................ 14 

3.4 TYPER AV FAKTORER ................................................................................................... 16 

4. DISKUSSION ........................................................................................................................... 17 

4.1 METODDISKUSSION ....................................................................................................... 17 

4.2 RESULTATDISKUSSION ................................................................................................. 18 

4.3 SLUTSATSER .................................................................................................................... 21 

REFERENSER ............................................................................................................................. 22 

BILAGA 1: Tabeller över sökresultat med enskilda ord. ............................................................. 27 

BILAGA 2: Tabell över sökprocess ............................................................................................. 28 

 

 

  



5 
 

1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Psykisk ohälsa är idag ett utbrett folkhälsoproblem. Statistiken visar att tonåringar och unga 

vuxna tillhör de hårdast drabbade grupperna i samhället. Konsekvenserna av detta 

folkhälsoproblem är också mycket stora; fler än tusen människor tar sitt liv varje år och av dessa 

tros en mycket stor andel lida av psykisk ohälsa samhället (ForskaSverige, n.d.). Detta gör det 

ytterst angeläget att utforska vilka faktorer som påverkar psykisk hälsa och vad som kan göras 

för att förhindra att ohälsa uppstår. Det finns många teorier om vad som orsakar psykisk ohälsa, 

en aspekt som tros spela stor roll är socioekonomiska faktorer. (Mechanic & McAlpine 2002). 

Tonåren 

Tonåren är en ålder då väldigt mycket händer i unga människors liv – både fysiskt och psykiskt. 

Tonåren är framförallt kända som en period av omvälvande psykisk och intellektuell förändring. 

Det som kontinuerligt nämns i litteraturen på ämnet är tonåringars sökande efter en egen 

identitet, kämpande för att bli självständiga från sina föräldrar, en ökad vilja att spendera tid med 

kompisar istället för familj och föräldrar samt ett ökande av psykiska problem som depression, 

ångest och ätstörningar (Centers for Disease Control. 2017). Många källor menar att tonåringar 

idag har större press på sig än någonsin tidigare. Med internet och sociala medier har de 

potentiella kontaktytorna och vänkretsen för tonåringar ökat exponentiellt. Skolan har blivit 

tuffare och tagit upp mer plats och fritidsaktiviteter har blivit mer tävlingsinriktade (Oswalt, 

2010). Andra exempel på sociala skillnader som har skett är en förändring av det traditionella 

familjelivet med en ökning av antalet ensamstående föräldrar samt att internet gör det möjligt att 

jämföra sig själv med andra på ett sätt som aldrig tidigare har varit möjlig (Currie, Watson, & 

Rice, P. 2015).  

Psykisk hälsa 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar psykisk hälsa som ”ett tillstånd av välbefinnande 

där individen kan arbeta produktivt och leva upp till sin fulla potential” och menar alltså att 

psykisk hälsa är mer än avsaknaden av psykiska sjukdomar. WHO anser också att psykisk hälsa 

är en väsentlig del av hälsa som helhet (World Health Organization, 2014a; World Health 

Organization, 2018). Enligt Socialstyrelsen så omfattar psykisk ohälsa allt från problematik med 
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lättare oro och nedstämdhet i olika stadier till svårt psykiska sjukdomar, som kräver livslång 

behandling och medicinering (Socialstyrelsen, 2013). Psykisk ohälsa är en av de huvudsakliga 

orsakerna till sjukdom i världen idag. Efter hjärtsjukdom är psykisk ohälsa den ledande orsaken 

till funktionsnedsättning i samhället. 1 av 6 personer tros ha upplevt symptom på psykisk ohälsa 

den senaste veckan (Mental Health Foundation, 2017). WHO nämner att psykisk hälsa påverkas 

av en rad socioekonomiska, biologiska och miljöbundna faktorer (World Health Organization, 

2018).  Många olika faktorer har kända kopplingar till psykisk hälsa; etnicitet, kön, ålder, 

inkomst utbildning, familjedynamik, socialt stöd, livsstil, våld, socioekonomiskt tryck med flera 

(Office of Disease Prevention and Health Promotion, n.d.; World Health Organization, 2018). 

Stödjandet av psykisk hälsa innebär att skapa miljöer som stödjer psykisk hälsa. En stödjande 

miljö är en miljö där människors socioekonomiska, kulturella och politiska rättigheter 

respekteras. För att förbättra den psykiska hälsan krävs det ett samarbete mellan olika parter i 

samhället – skola, arbetsplats, sjukvården, kommunerna, regeringen med flera (World Health 

Organization, 2018).  

Socioekonomiska faktorer 

Den definition av socioekonomiska faktorer som följs i den här studien är samma definition som 

återfinns i Merriam-Webster nämligen ”en kombination av sociala och ekonomiska faktorer” 

(Merriam-Webster, n.d.).  Följande är en lista på socioekonomiska faktorer från Malmö Stads 

hemsida; åldersfördelning i en grupp människor, arbetsmarknadsanknytning, utbildningsnivå och 

inkomst (Malmö Stad, n.d.). Alltså innefattar socioekonomiska faktorer en stor bredd av olika 

aspekter som har med den sociala och ekonomiska miljön människor lever i att göra. Exempel på 

sociala faktorer är sociala relationer, socialt stöd, upplevelse av våld och friktion mellan olika 

grupper, sociala normer, diskriminering och massmedia (Office of Disease Prevention and 

Health Promotion, n.d.). Ekonomiska faktorer är faktorer som fattigdom, inkomst och 

arbetslöshet (National Health Committee, n.d.). 

Psykisk ohälsa bland tonåringar 

Forskning som har gjorts i Sverige visar på att psykisk ohälsa ökar drastiskt bland tonåringar 

idag (Holmqvist 2017). En av tre tonåringar och unga vuxna i åldern 16-24 tros lida av psykisk 

ohälsa i form av ångestbesvär (Forska Sverige, n.d.). Statistik visar att andelen unga som mår 
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dåligt ökade med 7.5 % mellan perioden 2008-2009 och perioden 2014-2015 (Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällsfrågor, 2016). Det är en markant ökning och visar tydligt att 

någonting har förändrats under perioden. BRIS rapporterade 2017 att antalet samtal som togs 

emot 2016 hade ökat med 3 % från året innan, majoriteten av samtalen handlade om psykisk 

ohälsa (Holmqvist 2017). I dagens medicin rapporterades det att 57 % av tjejer i 15 års ålder 

rapporterar om psykosomatiska besvär, det är den högsta siffran hittills. Dagens medicin påpekar 

också att en minskad stigmatisering av psykisk ohälsa har påverkat de ökande siffrorna men att 

det inte förklarar hela ökningen (Haglund 2016).  

Socioekonomiska faktorer och psykisk hälsa 

Generellt sätt så är socioekonomiska faktorer viktiga för både välbefinnande och psykisk hälsa. 

Låg socioekonomisk status är en riskfaktor för psykisk ohälsa bland unga (Hudson 2005). Enligt 

WHO så finns det flera olika socioekonomiska faktorer som påverkar den psykiska hälsan. En 

viktig faktor är socialt stöd – det stöd en person får eller inte får av människor som den har runt 

omkring sig . Om äldre, barn och tonåringar skriver WHO att utbildning och fattigdom är viktiga 

faktorer som inverkar på psykisk hälsa. För just tonåringar är det extra viktigt med känslomässig 

och socialt stöd från de vuxna man har i sin omgivning, och att tonåringarna har regelbundna 

positiva interaktioner med dessa vuxna (World Health Organization 2014b).    

Folkhälsovetenskaplig relevans: 

Bakgrundsinformationen ovan ger en tydlig bild av anledningen till att  psykisk hälsa bland 

tonåringar och socioekonomiska faktorers påverkan på den psykiska hälsan är relevanta inom 

folkhälsovetenskapen; psykisk ohälsa är en av vår tids största folksjukdomar, den drabbar 

tonåringar och unga vuxna i större utsträckning än resten av populationen och socioekonomiska 

faktorer tros vara viktiga bestämningsfaktorer (Forska Sverige, n.d.; Mechanic & McAlpine 

2002).  

 

1.2 SYFTE  
Syftet med litteraturöversikten var att kartlägga hur socioekonomiska faktorer påverkar 

tonåringars psykiska hälsa.  
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2. METOD 

2.1 DESIGN 
Studien är en litteraturöversikt. I en litteraturöversikt sammanställs resultaten från tidigare 

studier gjorda av andra författare. En av de vanligaste anledningarna till att litteraturöversikter 

görs är för att få en översikt över den kunskap som finns inom ett ämne. I en litteraturöversikt 

letas artiklar inom ett visst ämne fram, sammanställs, analyseras och beskrivs (Forsberg & 

Wengström, 2013). ”Integrative reveiw” modellen kommer att användas som inspiration för 

studien. I en integrative review summeras tidigare forskning för att ge en övergripande bild av ett 

visst fenomen (Whittemore & Knafl, 2005). 

 

2.2 DATAINSAMLING 

De söktermer som användes i sökningen var; ”adolescent”, ”social”, ”economic”, 

”socioeconomic” och ”mental health”. Synonymer till termerna togs fram genom sökningar i 

synonymlexikon: ”emotional health”, ”psychological health” och ”teenager”. De tre första termer 

valdes av två anledningar - de innefattar alla tre delar av syftet – tonåringar, socioekonomiska 

faktorer och psykisk ohälsa, samt att de gav en stor mängd relevanta resultat i databaserna. De tre 

senare termerna användes för att undvika att resultat uteblev på grund av att ”fel” ord använts i 

sökningen. Databaserna som valdes ut för datainsamlingen var Ebsco Medline, Ebsco Academic 

Search Elite och Ebsco CINAHL. CINAHL och Medline valdes eftersom de är inriktade på 

biomedicin och hälsa, vilket är ämnet för studien och därmed gör dem högst relevanta. Academic 

Search Elite valdes som ett komplement till CINAHL och Medline eftersom det är en mycket 

bred databas där en stor mängd användbara artiklar hittades.  

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle gå 10 år tillbaka – 2008 och framåt, artiklarna skulle 

handla om tonåringar (11-19 år), artiklar skulle handla om psykisk hälsa samt att artiklarna 

skulle handla om socioekonomiska faktorer. Tidsspannet valdes eftersom det både var långt nog 

att det fanns tillräckligt många artiklar skrivna under den perioden samtidigt som forskningen 

inte blir inaktuell. Åldersspannet valdes utefter den ålder som forskningen på studiens ämne 

definierade tonåren som. Tonåringar, socioekonomiska faktorer och psykisk hälsa valdes som 

inklusionskriterier för att artiklarna skulle uppfylla syftet med studien. Exklusionskriterier var 
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barn, vuxna, fysisk hälsa, unga i behandling för psykisk ohälsa, kön, beteendeproblem och 

tonåringars akademiska resultat. Exklusionskriterier valdes utefter vilka grupper i samhället det 

fanns som inte var relevanta för studien och därmed inte skulle komma med i urvalet.  

Sökprocess  

Sökprocessen började med att sökorden ”Adolescent, Mental health och Socioeconomic” sattes 

ihop till en sökterm, som sedan skrevs in i varje databas. Inför varje sökning markerades 

relevanta limiters i varje databas - se tabell 3. Limiters användes som ett första steg i 

urvalsprocessen där irrelevanta artiklar redan i själva sökprocessen sorterades bort. Alla 

artikeltitlar som kom fram i sökningen lästes.  Processen repeterades två gånger fast med 

sökorden ”social” och ”economic” istället för “socioeconomic”. Processen repeterades sedan 

ytterligare gånger med synonymerna som hittats till alla orginalsökorden. Slutligen så sattes 

booleska operatorer in i alla tidigare använda söktermer och sökningar med de nya söktermerna 

gjordes i alla databaserna. Booleska operatorerna som användes var ”AND” och ”NOT”. ”AND” 

kopplade ihop de tre söktermerna i varje sökning, två ”NOT” sattes efter varje sökterm följt av 

”children” och ”adults”. Innan booleska operatorer användes gjordes sökningar med varje 

individuellt sökord (se bilaga 1).  

Sökprocessen pågick från den 27 feburari till den 4 mars. 

 

2.3 URVAL  

När datainsamlingen var slutförd lästes abstrakten till alla utvalda artiklar igenom. De artiklar 

som inte var vetenskapliga artiklar, orginalartiklar, kollegieallt-granskade, inte uppfyllde 

inklusionskriterierna eller inte hade syften som var relevant för studien sorterades bort. Nästa 

steg var att rangordna artiklarna som var kvar för att komma fram till de slutliga tio artiklarna. 

Artiklarna rangordnades utefter metodernas kvalitet, om de redovisade sina etiska överväganden 

och hur pass intressanta de var för studien. De mått som användes för att bestämma studiernas 

kvalitet var intern validitet - ett mått på om artiklarna studerar det som forskarna säger att de 

kommer studera, extern validitet - om resultaten var möjliga att generalisera till en större 

population Forsberg & Wengström (2013), samt huruvida forskarna beskrev sina metoder på ett 

förståeligt sätt. (se bilaga 2 för tabell över sökprocessen).   
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2.4 ANALYS 

Analysen är inspirerad av Whittmore och Knafels (2005) ”Integrative Review” modell; 

1. Artiklarna delades in i kategorier baserat på ämne för att ge en bättre översikt. Kategorierna 

var socioekonomiska faktorer, sociala faktorer, ekonomiska faktorer och blandade faktorer. 

Dessa kategorier valdes utefter att de beskrev ämnena på de olika artiklarna väl.  

2. Varje artikel lästes noggrant  

3. Relevanta nyckelpunkter i artiklarnas resultat och diskussion letades fram  

4. Färgpenna användes för att markera nyckelpunkter som återkom på flera ställen 

5. Liknande punkter fick ett samlingsnamn som beskrev vad de hade gemensamt (en kategori) 

6. Kategorierna kondenserades ner till teman 

7. Huvudpunkterna till varje artikel lästes sedan en gång till och jämfördes med teman för att se 

om de verkligen stämde.   

De fyra teman som framkom under analysen var: ”sociala faktorer”, ”utsatthet”, ”kontext och 

personliga egenskaper” samt ”typ av faktor” 

 

Tabell 1: Översiktstabell teman  

 Sociala Faktorer Utsatthet   Kontext och personliga 

egenskaper 

Olika faktorer   

Sirin et al. (2013)  X X   

Duru och Balkis (2018)  X X X X 

Harding och Maynard (2010a)  X  X X 

Miller, Wakefield och Sani (2015)  X   X 

Rios-Salas och Larson (2015)  X X X X 

Vilhjalmsdottir, Gardarsdottir, Bernburg 

och Sigfusdottir (2016)  

X X   

Havas, Bosma, Spreeuwenberg, Feron 

(2010a)  

 X  X 

Harding och Maynard (2010b)  X X X  

Hutton, Nygren, Nyholm och Svedberg 

(2014)  

X  X X 

Pfoertner et al. (2014)  X X X X 
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3. RESULTAT 

Nedan presenteras en översikt (tabell 2) över de tio artiklar som valdes ut. Resultatet presenteras 

utifrån varje tema som framkom i analysen.  

 

Tabell 2: Översiktstabell Artiklar 

TITEL FÖRFATTARE ÅR DATABAS LAND/DELTAG

. 

BESKRIVNING 

Understanding the role of 

social support in trajectories 

of mental health symptoms 

for immigrant adolescents. 

Sirin, Gupta, 

Ryce,  

Katsiaficas, 

Suárez-Orozco, 

Rogers-Sirin 

2013 Academic 

Search Elite 

Land: USA 

Deltagare: 286 

Hur kulturell stress 

påverkar tonåringars 

psykiska hälsa och vilken 

roll socialt stöd har i den 

relationen 

Exposure to school violence 

at school and mental health 

of victimized adolescents: 

The mediation role of social 

support. 

Duru, Balkis 2018 Academic 

Search Elite 

Land: Turkiet 

Deltagare: 1420 

Effekten av socialt stöd på 

den psykiska hälsan hos 

tonåringar som har upplevt 

våld på sin skola.  

Adolescents’ psychological 

health complaints and the 

economic recession in late 

2007: a multilevel study in 

31 countries. 

Pfoertner, 

Rathmann,  

De Looze, 

Hofmann   

Ottova-Jordan, 

Sieberer, 

Bosakova  

Currie, Richter 

2014 CINAHL Land: 31 olika  

Deltagare: 332 

907 

Effekten av den 

ekonomiska krisen år 2007 

på tonåringars psykiska 

ohälsa 

Self-rated mental health and 

socio-economic 

background: a study 

of adolescents in Sweden. 

Hutton, Nyholm, 

Nygren, Svedberg 

2014 Academic 

Search Elite 

Land: Sweden 

Deltagare: 948 

Den socioekonomiska 

statusens effekt på 

tonåringars psykiska hälsa 

Identification with social 

groups is associated with 

mental health in 

adolescents: Evidence from 

a Scottish community 

sample. 

Miller,Wakefield 

Fabio Sani  

2015 Academic 

Search Elite 

Land: Scotland 

Deltagare: 1111  

Påverkan av upplevd 

tillhörighet till olika 

sociala grupper på 

tonåringars psykiska hälsa  

Mental health problems of 

Dutch adolescents: the 

association with 

adolescents’ and their 

parents’ educational level. 

Havas, Bosma,  

Spreeuwenberg, 

Feron 

2010 Academic 

Search Elite 

Land: Holland 

Deltagare: 1861 

Hur tonåringars och deras 

föräldrars utbildningsnivå 

kan kopplas till 

tonåringarnas psykiska 

hälsa 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24758209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24758209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24758209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24758209
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Neighborhood income 

inequality, social capital 

and emotional distress 

among adolescents: A 

population-based study. 

Vilhjalmsdottir, 

Gardarsdottir,  

Bernburg, 

Sigfusdottir 

2016 Academic 

Search Elite 

Land: Island 

Deltagare: 5958 

Hur ojämlikhet i inkomst 

påverkar tonåringars 

psykiska ohälsa 

Perceived discrimination, 

socioeconomic status, and 

mental health among Latino 

adolescents in US 

immigrant families. 

Ríos-Salas, 

Larson 

2015 Academic 

Search Elite 

Land: USA 

Deltagare: 5262 

Kopplingen mellan 

diskriminering och 

tonåringars psykiska hälsa, 

samt hur föräldrarnas 

socioekonomiska status 

påverkar detta samband 

Ethnic differences in 

psychological well-being in 

adolescence in the context 

of time spent in family 

activities. 

Maynard, 

Harding  

2010 Medline Land: England  

Deltagare: 4349 

Hurvida relationer med 

familjen kan förklara 

skillnaderna i psykisk 

hälsa mellan tonåringar 

från olika etniska 

bakgrunder 

Perceived parenting and 

psychological well-being in 

UK ethnic minority 

adolescents. 

Maynard, 

Harding 

2010 Medline Land: England  

Deltagare: 4349 

Rollen som upplevd 

föräldrarskapsstil spelar i 

tonåringars psykiska hälsa 

och huretnicitet påverkar 

 

3.1 SOCIALA FAKTORER  

I åtta av tio artiklar (se tabell 1) såg forskarna att sociala faktorer antingen negativt eller positivt 

påverkade tonåringarnas psykiska hälsa.  

De sociala faktorer som fanns i studierna kan delas in i två typer – friskfaktorer som skyddade 

mot psykisk ohälsa, och riskfaktorer som kunde skada den psykiska hälsan hos tonåringarna. I en 

studie hittade Harding & Maynard (2010a) att tid som tonåringar spenderade tillsammans med 

sina familjer i olika aktiviteter hade viktiga effekter på deras psykiska hälsa. Alla aktiviteter som 

mättes hade positiva effekter på hälsan men resultaten visade även att dosen (hur ofta 

tonåringarna deltog i en aktivitet) var viktig. Desto fler aktiviteter tonåringarna var med i och 

desto oftare aktiviteterna gjordes desto större effekt hade de. Hutton, Nygren, Nyholm & 

Svedberg (2014) såg i sin studie att utlandsfödda föräldrar var en skyddsfaktor för de yngre 

tonårstjejerna i studien. Att tillhöra flera sociala grupper och ha stark anknytning till dessa är 

också en social aspekt som har visat sig kunna skydda psykisk hälsa. Evidens för det återfinns i 

Miller, Wakefield & Sani (2015) studie. Forskarna i den här studien tittade på kopplingen mellan 

grupptillhörighet och psykisk hälsa bland tonåringar, och upptäckte att tonåringarna som hade 
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anknytning till fler sociala grupper (vänner, föräldrar, skola) hade bättre psykisk hälsa än de som 

hade anknytning till färre grupper. Forskarna såg också att styrkan av anknytningen till dessa 

grupper var av betydelse i den mån att tonåringarna som var starkast knutna till en grupp även 

upplevde bäst hälsa. 

En studie som tittade på både sociala riskfaktorer och friskfaktorer var (Sirin et al., 2013). 

Forskarna undersökte kulturell stress – stress relaterad till att anpassa sig till en ny kultur. 

Resultaten visade att kulturell stress var skadligt för tonåringarnas psykiska hälsa. Högre nivåer 

av kulturell stress innebar också högre nivåer av psykisk ohälsa.  Samtidigt såg forskarna att 

socialt stöd verkade skydda mot effekterna av kulturell stress och på så sätt bevara den psykiska 

hälsan. Duru & Balkis (2018) fann i sin studie att tonåringar som hade vittnat om våld på sin 

skola hade sämre psykisk hälsa. De såg också att socialt stöd skyddade tonåringarna från 

effekterna som vittnat våld hade på deras psykiska hälsa, samt att det sociala stödet i sig tycktes 

skydda mot psykisk ohälsa. En tredje studie som tittade på både sociala risk- och hälsofrämjande 

faktorer var Harding & Maynard (2010b). I studien såg forskarna att omvårdande (stöttande och 

kärleksfullt) föräldraskap skyddade mot psykisk ohälsa för tonåringarna från alla studerande 

etniciteter. De såg däremot stora skillnader i hur en kontrollerande (auktoritär) föräldrarskapsstil 

påverkade tonåringarnas psykiska hälsa. De tonåringarna som tillhörde minoritetsbefolkningar 

tog mindre skada psykiskt av att ha auktoritära föräldrar än vad tonåringarna ur den engelska 

huvudbefokningen gjorde. Forskarna fann även att en identitet som minoritet i sig verkade 

skydda tonåringarnas psykiska hälsa.  

I Rios-Salas & Larson (2015) studie visade resultaten att diskriminering var dåligt för 

tonåringars psykiska hälsa. Ju mer diskriminering tonåringarna upplevde ju sämre psykisk hälsa 

hade de. Forskarna noterade även att effekten av diskriminering varierade stort beroende på de 

individuella tonåringarnas livssituationer - exempelvis så verkade föräldrarnas socioekonomiska 

status i vissa fall skydda mot effekterna av diskriminering. En annan studie som påvisade att 

negativa sociala faktorer kan skada den psykiska hälsan var Pfoertner et al. (2014). Forskarna 

studerade hur den ekonomiska kraschen 2007 påverkade tonåringars psykiska hälsa i 31 olika 

länder. Resultaten av studien visade att de vuxnas arbetslöshet i ett land till viss del korrelerade 

med tonåringarnas psykiska ohälsa i den mån att fler arbetslösa vuxna korrelerade med större 

psykisk ohälsa. Forskarna såg också att denna koppling minskade i styrka ju äldre tonåringarna 
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blev. Vilhjalmsdottir, Gardarsdottir, Bernburg & Sigfusdottir (2016) studerade ekonomiska 

ojämnlikheter och socialt kapital i olika lokalsamhällen. Socialt kapital innebär de resurser ett 

samhälle har i termer av relationer mellan människor, tillit och samarbete. Forskarna såg att 

socialt kapital som faktor tycktes skyddade tonåringarna mot psykisk ohälsa. 

 

3.2 UTSATTHET  

Social utsatthet visade sig i flera former i de olika artiklarna. I Sirin et al. (2013) studie fanns 

utsattheten i form av att behöva anpassa sig till en ny kultur. Ett annat exempel är utsatthet i form 

påfrestande relationer till föräldrar som kommer av en kontrollerande föräldrarskpasstil (Harding 

& Maynard, 2010b).  Diskrimineringering och att vara vittne till våld som studerades av Rios-

Salas & Larson (2015); Duru & Balkis (2018) är också olika typer av utsatthet. Som nämndes 

ovan så visade resultaten av dessa studier allihop att högre nivåer av deras respektive former av 

utsatthet korrelerade med högre nivåer av psykisk ohälsa bland tonåringarna. Slutligen så är låg 

utbildningsgrad är en form av utsatthet som studerades i Havas, Bosma, Spreeuwenberg & Feron 

(2010). I studien fann forskarna att de tonåringar som hade låg utbildningsgrad även hade sämre 

psykisk hälsa än de som hade hög utbildningsgrad.   

Ekonomisk utsatthet återfanns i Vilhjalmsdottir, Gardarsdottir, Bernburg & Sigfusdottir (2016)  

och Pfoertner et al. (2014) studier. I Vilhjalmsdottir, Gardarsdottir, Bernburg & Sigfusdottir 

(2016) visade resultaten att utsatthet i form av att bo i ett samhälle med stor ekonomisk 

ojämlikhet var en riskfaktor för psykisk ohälsa. I Pfoertner et al. (2014)  såg forskarna att de 

tonåringar som upplevde ekonomisk påfrestning och utsatthet i termer av arbetslöshet hade 

sämre hälsa än de som inte var arbetslösa. 

 

3.3 KONTEXT OCH PERSONLIGA EGENSKAPER 

Duru & Balkis (2018) såg i resultaten av sin studie att tonåringarnas kön var en viktig 

bestämningsfaktor för hur våldet i skolan påverkade dem. Mer specifikt så drabbades tjejer 

hårdare av att uppleva våld än killarna. Alltså visade resultaten att kön som egenskap verkade 

inverka på hur våld som faktor påverkade tonåringarnas psykiska hälsa. Hutton, Nygren, Nyholm 

& Svedberg (2014) studerade hur svenska tonåringars socioekonomiska status påverkade deras 
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psykiska hälsa. Studien visade också att kön som egenskap kunde vara viktigt för hur 

socioekonomisk status påverkade tonåringarnas psykiska hälsa. För att mäta socioekonomisk 

status använde forskarna ”Family Affluence Scale” (FAS) vilket är ett mätinstrument som mäter 

flera olika aspekter av socioekonomisk status – exempelvis om familjen äger bil och om barnen 

delar sovrum eller har ett eget. Resultaten visade bland annat att tjejer till skillnad från killar 

hade korrelationer mellan specifika aspekter av FAS och sin psykiska hälsa – för killarna såg 

forskarna istället korrelationer mellan den generella FAS poängen en studiedeltagare fick och 

deras psykiska hälsa.  

I Pfoertner et al. (2014) studie visade resultaten att vuxnas arbetslöshet framförallt korrelerade 

med psykisk ohälsa bland unga tonåringar, ju äldre tonåringarna blev desto mindre koppling 

fanns det mellan vuxnas arbetslöshet och tonåringarnas hälsa. Även i studien av Hutton, Nygren, 

Nyholm & Svedberg (2014) såg man viktiga korrelationer mellan ålder och påverkan av 

socioekonomisk status på psykisk hälsa.  Yngre tonåringar påverkades av olika aspekter av FAS 

och i olika hög grad från de som var äldre. Exempel på detta är att yngre killar med en lägre FAS 

poäng upplevde sämre psykisk hälsa än de yngre killarna som hade en högre FAS poäng. Denna 

koppling syntes inte bland äldre killar.   

En annan situations/egenskapsbunden effekt på socioekonomiska faktorers påverkan på den 

psykiska hälsan var etnicitet. I sin studie såg Harding & Maynard (2010b) att tonåringarna i 

etniska minoritetsbefolkningar påverkades mindre negativt av att ha kontrollerande föräldrar än 

tonåringarna i majoritetsbefolkningen gjorde. I en annan studie såg Harding & Maynard (2010a) 

att etnicitet verkade bestämma till vilken grad som olika familjeaktiviteter påverkade den 

psykiska hälsan hos tonåringarna. Exempelvis så påverkade att ”äta en måltid tillsammans” alla 

etniska gruppers psykiska hälsa positivt förutom svarta från Karibien, där forskarna inte kunde se 

någon tydlig koppling. 

I två studier fann forskarna att socioekonomisk status och ekonomisk status påverkade 

tonåringarnas hälsa. Rios-Salas & Larson (2015)  såg forskarna att både tonåringarnas föräldrars 

socioekonomiska status kunde påverka tonåringarnas psykiska hälsa. Effekter var dock 

varierande och i vissa fall var högre socioekonomisk status en riskfaktor för psykisk ohälsa, 

medan det i andra fall var en skyddsfaktor.  
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3.4 TYPER AV FAKTORER   

I sju av tio artiklar (se tabell 1) framkom det att olika typer av en och samma socioekonomiska 

faktor kunde ha olika stark påverkan på tonåringarnas psykiska hälsa.  

I studien om familjeaktiviteter fann Harding & Maynard (2010a)  att olika typer av aktiviteter 

hade olika stor effekt på den psykiska hälsan. Även om alla aktiviteter var hälsofrämjande så var 

exempelvis att äta middag med sin familj i större grad främjande för hälsan än att titta på tv eller 

hälsa på vänner. I Hutton, Nygren, Nyholm & Svedberg (2014) studie visade resultaten, som 

nämnts ovan att olika aspekter av FAS påverkade de olika tonåringarnas psykiska hälsa i olika 

grad. Rios-Salas & Larson (2015) studie visade resultaten att samhällsdiskriminering och 

personlig diskriminering påverkade tonåringarna olika mycket i olika situationer. Miller, 

Wakefield & Sani (2015) studie visade att olika typer av grupptillhörighet gav olika starkt skydd 

mot psykisk ohälsa. Tillhörighet till skolan som grupp gav starkt skydd, mellan tillhörighet till 

vänskapsgrupper gav minst skydd. Resultaten liknar de från Duru & Balkis (2018) studie som 

visade på att olika typer av socialt stöd gav olika skydd. Stöd från vänner gav återigen sämre 

skydd än exempelvis stöd från familjen.  

Pfoertner et al. (2014) såg i sin studie att olika arbetslöshet påverkade den psykiska hälsan olika. 

Vuxnas arbetslöshet hade betydligt mindre effekt på tonåringarnas hälsa än vad tonåringarnas 

egen arbetslöshet hade. Att typ av faktor är viktigt återspeglas även i Havas, Bosma, 

Spreeuwenberg, Feron (2010)  studien där föräldrar utbildningsnivå hade mycket svagare effekt 

på deras barns psykiska hälsa än vad barnens egen utbildningsnivå hade.  
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4. DISKUSSION 

 

4.1 METODDISKUSSION 

En styrka i sök, urvals- och analysprocessen har varit att inklusions- och exklusionskriterierna 

har varit väldigt strikta. Det har hjälpt till att göra processen lättare att replikera samt minskat 

risken för felkällor. Som nämnts ovan valdes endast artiklar som hade med psykisk ohälsa, 

tonåringar och socioekonomiska faktorer att göra. Detta beslut togs för att se till att resultat som 

studierna sedan visade verkligen skulle visa effekten av de socioekonomiska faktorerna på 

tonåringarnas psykiska hälsa utan att resultatet påverkades av andra faktorers effekter. Sökord 

användes på samma sätt i alla databaser för att sökprocessen skulle bli så systematisk som 

möjligt.   

Vissa val som gjordes under sök, urval och analysprocessen skulle kunna ha påverkat studiens 

resultat. Ett exempel på detta var att artiklarna som handlade om ”gender” sorterades bort i 

resultatlistorna. Detta var ett medvetet val eftersom ”gender” i vetenskapliga artiklar inte alltid 

används som beskrivning av kön som en social konstruktion utan också som kön generellt sätt, 

det vill säga med både sociala och biologiska faktorer inblandade. Därmed räknades inte in 

“gender” som en relevant term för studien eftersom syftet var att specifikt titta på 

socioekonomiska faktorer. Problemet med det beslutet är att kön ändå spelar stor roll i den 

sociala och ekonomiska värden (World Health Organization 2013) och att värdefulla resultat 

därmed kanske har försvunnit ur urvalet. En annan fråga som finns kring metoden är huruvida ett 

bredare urval av sökord hade gett ett annorlunda resultat. Uniforma sökord valdes för att hålla 

sökningen så nära och relevant för syftet som möjligt. Specifika termer som ”skola” eller 

”fattigdom” användes inte eftersom inte innefattar socioekonomiska faktorer som helhet och 

därmed inte är relevanta för studiens syfte.  Frågan är omviktiga resultat kan ha försvunnit på 

grund av detta. Någonting som också bör nämnas när det gäller sökprocessen är att sökningarna 

med booleska operatorerna gav fler resultat än de sökningar som gjordes utan booleska 

operatorer. Detta är förvånansvärt eftersom ”AND” och ”NOT” normalt sätt ska minska antalet 

sökresultat. En anledning till detta skulle kunna vara att databaserna sökte på söktermerna utan 

booleska operatorer som sammanhängande fraser i artiklarna, medan databaserna istället sökte på 

söktermerna med booleska operatorer som separata ord – det vill säga att alla sökorden söktes 
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fram men de kunde stå var som helst i artiklarna istället för i följd. Detta bör inte ha påverkat 

resultatet negativt, men är viktigt att veta om man ska göra om studien i framtiden. Etik 

Endast kollegialt granskade artiklar valdes ut för att säkerställa att artiklarnas etik och kvalitet 

hade granskats professionellt innan det publicerats. Andra etiska överväganden  som gjordes var 

att, I den mån det var möjligt, prioritera artiklar som diskuterade hur de hade gått tillväga 

gällande samtycke och skyddande av deltagarna från skada i urvalet. Detta var extra viktigt 

eftersom de allra flesta deltagarna i studierna var barn vilket är en extra utsatt grupp. I övrigt var 

referenshanteringen noggrant utförd och fakta skrevs med egna ord för att undvika plagiat. Inga 

artiklar valdes bort för att de inte stämde överens med studiens hypoteser (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

 

4.2 RESULTATDISKUSSION 

Nedan diskuteras resultaten av studien under varje tema i förhållande till annan litteratur som 

finns på ämnet.  

Sociala faktorer  

I nio av artiklarna som valdes ut till studien återkom sociala faktorerna som viktiga 

determinanter både för psykisk hälsa och ohälsa bland tonåringar. De faktorer som studierna 

visade kunde bidra till hälsa var grupptillhörighet, socialt stöd och stödjande föräldraskap (Duru 

& Balkis 2018; Harding & Maynard, 2010b; Miller, Wakefield & Sani 2015). Faktorer som 

kunde bidra till ohälsa hos tonåringar var exempelvis kulturell stress, och diskriminering (Rios-

Salas & Larson, 2015, Sirin et al., 2013). Detta stämmer väl överens med annan litteratur på 

ämnet som exempelvis Klineberg et al. (2006) som fann i sin studie att stort socialt stöd 

skyddade mot psykisk ohälsa och Eun, Paksarian, He & Merikangas (2017) som också visade att 

kontrollerande föräldraskap ledde till ökad psykisk ohälsa bland tonåringarna.   

I studierna ovan syns det tydligt att det finns många olika typer av sociala faktorer som kan 

påverka tonåringars psykiska hälsa på olika sätt. Camara, Bacigalupe & Padilla. (2017) studie 

ger också ett målande exempel på den komplexa verkan som sociala faktorer har på tonåringars 

psykiska hälsa. Forskarna noterade att påfrestande påvisade relationer med vänner och familj vår 

påfrestande för tonåringarnas psykiska hälsa, vilket med tanke på de resultaten från den övriga 
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litteraturen som presenteras här inte är särskilt anmärkningsvärt. Det forskarna också kom fram 

till som däremot var mer intressant, var att tonåringarna upplevde vissa former av socialt stöd 

som påfrestande. Närmare bestämt så upplevdes det som påfrestande när typen av socialt stöd 

som gavs inte passade ihop med det som tonåringarna upplevde att de behövde – exempelvis så 

upplevdes det som påfrestande när en tonåring som kände att de behövde få vara ensamma 

överöstes med kärlek och uppmärksamhet.   

Ur en folkhälsovetenskaplig synpunkt påvisar litteraturöversikten precis det som skrevs om i 

bakgrunden av studien; nämligen att sociala faktorer är mycket viktiga för tonåringars psykiska 

hälsa (World Health Organization 2014b). Det är viktig att jobba med att identifiera och hjälpa 

tonåringar som inte har de sociala resurser de behöver. Som också nämnts i studiens bakgrund, 

skriver World Health Organization (2018) att viktiga insatser för att förbättra den psykiska 

hälsan över lag är att jobba på många olika nivåer – skolan, lokalsamhället och arbetsplatser och 

att jobba för att skapa stödjande miljöer för psykisk hälsa där socioekonomiska, politiska och 

medborgarrättsliga rättigheter respekteras. Stödjande miljöer är kanske någonting som även kan 

appliceras på specifikt sociala faktorer. Cacciopo & Patrick (2009) skriver bland annat att 

småsamhällen med tätt bebyggda hus och plats för människor att naturligt mötas under en dag 

hjälper till att skapa en känsla av tillhörighet och sammanhållning.  

Utsatthet  

Utsatthet som arbetslöshet, låg utbildningsgrad, och ekonomisk ojämnlikhet togs upp i artiklarna 

i den här studien (Havas, Bosma, Spreeuwenberg & Feron, 2010a; Pfoertner et al., 2014; 

Vilhjalmsdottir, Gardarsdottir, Bernburg & Sigfusdottir , 2016). I annan litteratur som 

exempelvis en rapport av Stockholms Stadsmission (2016) återfinns utsatthet också som en 

riskfaktor för psykisk ohälsa bland tonåringar. Rapporten visade att extra utsatta grupper som 

kvinnor, barn till missbrukare och HBTQ personer upplevde mer psykisk ohälsa än andra.  

Hur relationen mellan utsatthet och psykisk ohälsa fungerar framgår inte i studierna och är 

förmodligen svår att utröna. Om utsatthet ses som en form av stress skulle stressen kanske kunna 

förklara kopplingen mellan psykisk ohälsa bland tonåringar och utsatthet. Romeo (2017) 

studerade kopplingen mellan stress och psykisk ohälsa bland tonåringar och kom fram till att 

högre stress ledde till mer psykisk ohälsa.  
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Om det är så att utsatthet är en riskfaktor för tonåringars psykiska hälsa så skulle åtgärdandet av 

riskfaktorn kunna minska den psykiska ohälsan. Den teorin stöds Mental Health Foundation 

(2015) rapport där det framkom att förbättrande av socioekonomisk status även förbättrade 

psykisk hälsa i en deltagargrupp – gruppen var visserligen inte tonåringar men det är ändå rimligt 

att resultaten skulle vara applicerbara på fler grupper.  

Kontext och Personliga egenskaper  

I sju av artiklarna (se tabell 1) återfanns den modererande effekten av kontext och personliga 

egenskaper på sambandet mellan olika socioekonomiska faktorer och psykisk hälsa. Harding och 

Maynard (2010b) visade att tonåringarnas etnicitet som kontext påverkade till vilken grad 

tonåringarna upplevde att de blev påverkade av det kontrollerande föräldraskapet – 

minoritetsetniciteterna blev mindre påverkade av att ha kontrollerande föräldrar än tonåringarna i 

majoritetsetniciteten, och Hutton, Nygren, Nyholm och Svedberg (2014) spelade kön en viktig 

roll i vilka aspekter av socioekonomisk status som påverkade en viss tonårings psykiska hälsa på 

ett visst sätt. Turner, Exum, Brame & Holt (2013) studie påvisade att tonårstjejernas psykiska 

hälsa skadades mer av mobbning än vad killarnas gjorde.   

Studierna ovan visar framförallt att det inte bara är den socioekonomiska faktorerna i sig som 

avgör hur tonåringars psykiska hälsa kommer att påverkas utan att miljön runt omkring samt 

tonåringens bakgrund och egenskaper också spelar stor roll. Ett mönster som visar sig extra 

tydligt i resultaten är könets påverkan. I studierna där kön i förhållande till negativa 

socioekonomiska faktorer har studerats, påverkades tonårstjejerna mer negativt av de negativa 

faktorn än vad tonårskillarna gjorde (Duru & Balkis, 2018; Hutton, Nygren, Nyholm och 

Svedberg, 2014). Det verkar som om tjejer på något sätt är mer sårbara för effekterna av 

påfrestande negativa socioekonomiska faktorer än vad killar är, detta är en teori som stöds av 

(World Health Organization, 2013) – där det nämns att kvinnor i allmänhet är mer sårbara för 

psykisk ohälsa än män.  

Typer av faktorer  

Som syns i tabell 1 ovan så visar sju av artiklarna att olika typer av samma socioekonomiska 

faktor kan påverka den psykiska hälsan på olika sätt. Miller, Wakefield & Sani (2015) såg 

exempelvis att effekten av socialt stöd varierade beroende på vem som gav stödet – stöd från 
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familjer var mer skyddande än stöd från vänner.  Hutton, Nygren, Nyholm & Svedberg (2014) 

såg att olika mått av FAS verkade skydda eller skada tonåringars psykiska hälsa till olika grad – 

för tjejer var det exempelvis mer skadligt att inte semestra med familjen än att inte ha ett eget 

rum. Mönstret med olika faktorer som påverkar psykisk ohälsa på olika sätt återfinns även i 

Turner, Exum, Brame, & Holt, (2013) där forskarna såg att deltagarna upplevde olika nivåer av 

psykisk ohälsa beroende på vilken typ av mobbning de utsattes för. Alla tre artiklar visar att det 

inte är möjligt att generalisera när det kommer till socioekonomiska faktorer och tonåringars 

psykiska hälsa. Det är inte bara det att varje enskild faktor har en specifik effekt, utan att det 

även inom faktorer ofta finns flera variationer som var och en påverkar tonåringarnas psykiska 

hälsa på sitt sätt. Slutsatsen som kan dras av det är att man, när man utforskar hur en viss 

socioekonomisk faktor påverkar tonåringars psykiska hälsa måste titta på vilka olika varianter av 

den faktorn det finns (exempelvis vilka typer av socialt stöd som tonåringar möter) och studera 

alla typer noggrant för att få en sann bild av vilken effekt faktorn som helhet har. 

 

4.3 SLUTSATSER 

Resultaten av den här studien har visat att sociala faktorer ofta är avgörande för hur tonåringar 

mår psykiskt, samt att utsatthet är en stor riskfaktor för psykisk ohälsa. Resultaten har också visat 

att personliga egenskaper och kontexten som en viss tonåring befinner sig i spelar stor roll för 

hur olika socioekonomiska faktorer kommer att påverka just den individen. Slutligen så har 

resultaten visat att det inte bara är vilken faktor som en tonåring utsätts för som avgör hur den 

tonåringens psykiska hälsa ser ut, utan även vilken typ av en viss faktor som det handlar om i 

den tonåringens situation. Sammanfattningsvis så kan man konstatera att socioekonomiska 

faktorers inverkan på tonåringars psykiska hälsa är ett väldigt komplext fenomen där många 

olika aspekter spelar in i varje enskilt fall, och att det inte är möjligt att förstå hur 

socioekonomiska faktorer har påverkat en tonårings psykiska hälsa utan att ta hänsyn till och se 

en helhetsbild av alla faktorer i den personens enskilda fall.   
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BILAGA 1: Tabeller över sökresultat med enskilda ord.  

Limiters: 20080101-20181231; Full Text; English Language; Human; Academic Journals; 

adolescent: 13-18 years 

Datum Sökord Databas Hits 

26.02.2018 Adolescent Medline 15,118 

26.02.2018 Mental Health Medline 6,676 

26.02.2018 Socioeconomic Medline 6,854 

26.02.2018 Social Medline 18,927 

26.02.2018 Economic Medline 3,195 

26.02.2018 Teenager Medline 542 

26.02.2018 Psychological Health Medline            1,927  

26.02.2018 Emotional Health Medline 967 

 

Limiters: English; 2008-2018; Peer-review; Full Text; Academic Journal 

Datum Sökord Databas Hits 

26.02.2018 Adolescent Academic Search Elite 55,777 

26.02.2018 Mental Health Academic Search Elite 81,256 

26.02.2018 Socioeconomic Academic Search Elite 25,528 

26.02.2018 Social Academic Search Elite 278,819 

26.02.2018 Economic Academic Search Elite 185,801 

26.02.2018 Teenager Academic Search Elite 3,608 

26.02.2018 Psychological Health Academic Search Elite 3,916 

26.02.2018 Emotional Health Academic Search Elite 1,750 

 

Limiters: Full Text; Peer Reviewed; 20080101-20181231; English Language; Adolescent: 13-18 

years; Academic Journals 

Datum Sökord Databas Hits 

26.02.2018 Adolescent CINAHL 7,395 

26.02.2018 Mental Health CINAHL 1,673 

26.02.2018 Socioeconomic CINAHL 2,332 

26.02.2018 Social CINAHL 4,585 

26.02.2018 Economic CINAHL 1,386 

26.02.2018 Teenager CINAHL 266 

26.02.2018 Psychological Health CINAHL 141 

26.02.2018 Emotional Health CINAHL 108 
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BILAGA 2: Tabell över sökprocess  

Datum Databas Sökterm Sökningstyp Limiters Träffar Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

18.02.28 Academic 

Search 

Elite 

Adolescent 

mental health 

social 

Boolean  Full Text;  

 Scholarly 

(Peer 

Reviewed) 

Journals; 

Published 

Date: 

20080101-

20181231; 

 Source 

Types: 

 Academic 

Journals; 

 Language: 

 English 

70 13 8 4 

18.02.28 Academic 

Search 

Elite 

Adolescent 

mental health 

socioeconomic 

 Boolean  Full Text; 

Scholarly 

(Peer 

Reviewed) 

Journals; 

Published 

Date: 

20080101-

20181231; 

 Source 

Types: 

 Academic 

Journals; 

 Language: 

 English 

 

8 2 2 2 

18.03.01 CINAHL  Adolescent 

psychological 

health 

economic 

Boolean  Full Text; 

Scholarly 

(Peer 

Reviewed) 

2 1 1 1 

http://web-a-ebscohost-com.libraryproxy.his.se/ehost/breadbox/clustersearch?cluster=ZL%20%22english%22&sid=5c933268-d38c-4d2f-9985-8853e2661c56%40sessionmgr4006&vid=17
http://web-a-ebscohost-com.libraryproxy.his.se/ehost/breadbox/clustersearch?cluster=ZL%20%22english%22&sid=5c933268-d38c-4d2f-9985-8853e2661c56%40sessionmgr4006&vid=17
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Journals; 

Published 

Date: 

20080101-

20181231; 

 Source 

Types: 

 Academic 

Journals; 

 Language: 

 English 

18.03.04 Medline (Adolescent) 

AND 

(psychological 

health) AND 

(economic) 

NOT (Adults) 

NOT 

(Children) 

Boolean  Full Text; 

Scholarly 

(Peer 

Reviewed) 

Journals; 

Published 

Date: 

20080101-

20181231; 

Source 

Types: 

Academic 

Journals; 

Language: 

English 

22 2 2 2 

18.03.02 Medline  (Adolescent) 

AND (mental 

health) AND 

(social) NOT 

(children) 

NOT (adults) 

Boolean  Full Text; 

Scholarly 

(Peer 

Reviewed) 

Journals; 

Published 

Date: 

20080101-

20181231; 

Source 

Types: 

Academic 

Journals; 

Language: 

1874 11 7 1 

http://web-a-ebscohost-com.libraryproxy.his.se/ehost/breadbox/clustersearch?cluster=ZL%20%22english%22&sid=5c933268-d38c-4d2f-9985-8853e2661c56%40sessionmgr4006&vid=17
http://web-a-ebscohost-com.libraryproxy.his.se/ehost/breadbox/clustersearch?cluster=ZL%20%22english%22&sid=5c933268-d38c-4d2f-9985-8853e2661c56%40sessionmgr4006&vid=17
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English 

http://web-a-ebscohost-com.libraryproxy.his.se/ehost/breadbox/clustersearch?cluster=ZL%20%22english%22&sid=5c933268-d38c-4d2f-9985-8853e2661c56%40sessionmgr4006&vid=17

