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Abstract 

This study analysed self-reported problems and symptoms of impaired mental 

health using the Youth Self-Report (YSR), in a group of 23 girls and 15 boys 

who were recently admitted to special residential homes run by The National 

Board of Institutional Care (Statens institutionsstyrelse, SiS). SiS delivers indi-

vidually tailored compulsary care to young people by order of social services in 

all the municipalities of Sweden. The study found as expected that both girls and 

boys scored high on the total problem score and on externalising problems, sig-

nificantly higher than a normal comparison group and also significantly higher 

than a group that received low-intensive family therapy. There were no signifi-

cant differences between the sample group and other groups receiving intense 

treatment in behavior focused programmes, with overall high YSR problem 

scores. The study concluded that existing gender differences in terms of girls 

scoring higher than boys on internalising problems in the normal group even 

were found in the small sample group with a heavy externalising symptom load. 

This suggests that girls placed in special residential homes have more complex 

treatment needs than boys and that SiS should take this more into consideration 

when planning care of girls. 

Keywords: residential care, SiS, YSR, anti-social, youth, self-reported problems 
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Sammanfattning. 

Studien analyserade självrapporterade problem och symptom på psykisk ohälsa 

genom Youth Self-Report (YSR) i en grupp bestående av 23 flickor och 15 poj-

kar som nyligen hade blivit inskrivna på särskilda ungdomshem, drivna av Sta-

tens institutionsstyrelse (SiS). Studien visade som förväntat att både flickor och 

pojkar skattade högt på skalan totala problem samt på skalan externaliserade 

problem, signifikant högre jämfört med den referensgrupp som skalan normera-

des på i Sverige samt signifikant högre jämfört med en grupp som fick hemma-

baserad familjeterapi. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan undersök-

ningsgruppen jämfört med andra grupper som fick intensiv behandling i beteen-

defokuserade program, där YSR-poängen generellt var höga. Studien konklude-

rade att existerande könsskillnader avseende flickors högre skattningar av inter-

naliserade problem jämfört med pojkar i normalgruppen, även återfanns i den 

aktuella undersökningsgruppen där samtliga skattade högt på externaliserade 

problem. Resultaten indikerar att flickor placerade på SiS har mer komplexa be-

handlingsbehov jämfört med pojkar och att detta i högre utsträckning bör beak-

tas framgent vid planering på gruppnivå av flickors vård inom SiS. 

 

Sökord: psykisk ohälsa, självskattade problem, särskilda ungdomshem, köns-

skillnader, unga 
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Introduktion 

 

Inledning 

Socialstyrelsen (2017) konstaterar i sin rapport Utvecklingen av psykisk ohälsa 

hos barn och unga vuxna att den psykiska ohälsan har ökat med 100 % mellan 2006 och 2016 

i åldersgruppen 10-17 år samt med 70 % i åldersgruppen 18-24 år under samma period. Ök-

ningen omfattar både självrapporterade psykiska symptom samt diagnostiserade psykiska 

sjukdomar, där depression och olika ångesttillstånd står för den största ökningen. Totalt lider 

10 % av pojkar och unga män av någon form av psykisk ohälsa – motsvarande siffror för 

flickor och unga kvinnor är 15 %. Socialstyrelsen beskriver sin statistik som alarmerande för 

vårt samhälle i stort när så många unga personer mår dåligt. Att exempelvis drabbas av de-

pression i tonåren kan påverka många viktiga aspekter av den unges liv; skola, kamrat- och 

andra sociala relationer och risken finns att svårigheterna kvarstår i vuxen ålder (Verduyn, 

Rogers & Wood, 2009). En naturlig delförklaring till att unga mår psykiskt dåligt kan handla 

om att övergången från barndom till att bli vuxen är en tid som för de flesta är omtumlande 

och som också medför ökade risker för depression, ångest och utagerandeproblematik 

(Hwang & Nilsson, 2011). Även i ett normalt utvecklingsförlopp i tonåren finns alltså en för-

höjd risk att drabbas och kanske finns också ett mörkertal. Att få syn på och sätta in insatser 

för unga med psykisk ohälsa är ett utmanande och viktigt arbete för alla de instanser som mö-

ter unga.  

Ett sätt att kartlägga ungas mående är genom självskattningar – det har visat sig 

när man grupperar olika samexisterande emotionella problem och beteendeproblem i så kal-

lade ”syndrom” att de faller ut på samma sätt när unga människor själva får skatta sina pro-

blem, oavsett var i världen de bor (Ivanova et al., 2007). Om ett första steg är att uppmärk-

samma de unga som mår psykiskt dåligt, är nästa att förstå vilka interventioner som är hjälp-

samma. Oftast fungerar frivilliga insatser, men för ett litet fåtal ungdomar är situationen så 

allvarlig att deras och/eller andras säkerhet inte kan tillgodoses utan tvångsåtgärder. Detta kan 

ske på psykiatriska kliniker enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och när det gäller 

ungdomar kan tvångsvård ske även på statliga ungdomshem, emellertid med stöd av andra 

lagar, se nedan. I Sverige finns en aktör med ansvar för denna så kallade särskilda ungdoms-
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vård: Statens institutionsstyrelse (SiS). SiS är en av de mindre statliga myndigheterna men 

med ett av de viktigaste uppdragen i samhället: att ta hand om unga människor som i början 

på livet har farit så illa, utsatt sig för så många risker eller hamnat i en så destruktiv livsstil att 

det enda behandlingsalternativet som kvarstår är just tvångsvård. Dessa ungdomar utgör en 

sårbar målgrupp som trots sin begränsade storlek – drygt 1000 ungdomar tas emot varje år 

fördelat på 750 platser – uppfyller många riskfaktorer samtidigt: antisocial livsstil, drogmiss-

bruk, psykisk ohälsa, skolfrånvaro, familjekonflikter och inte sällan neuropsykiatriska funkt-

ionsnedsättningar. Verksamheten inom SiS ungdomsvård regleras av två lagar: lag (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och socialtjänstlagen (2001:453, SoL). 

SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård enligt lag (1998:603) 

om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU) (Om SiS, 2018). För anställda inom SiS är 

det tydligt att vårdplatserna ofta är fullbelagda. Detta kan resultera i att exempelvis ungdomar 

som blivit utredda hos SiS och internt väntar på plats på behandlingsavdelning inte kan flytta 

på grund av avsaknad av ledig plats. Det leder i sin tur till att utredningsplatser upptas av fär-

digutredda ungdomar vilket kan leda till att det blir kö till SiS och att ungdomar som är i akut 

behov av placering måste vänta. 2018-05-04 fanns 21 pojkar i kö till akutplats på SiS, dock 

stod inga flickor i kö just då. Generellt är det hög efterfrågan på platser och äldre skolpliktiga 

pojkar behöver f.n. vänta ca fem månader på behandlingsplats (V. Magnusson, SiS place-

ringsenhet, personlig kommunikation, 7 maj, 2018). 

Föreliggande uppsats kommer att fokusera på de som kommer till de särskilda 

ungdomshemmen. Många av dessa ungdomar har tidigare varit placerade i familjehem, på 

hem för vård och boende (HVB) eller i andra öppna behandlingsinsatser – SiS blir något av en 

sista utpost i vårdkedjan. Uppsatsen avser att undersöka huruvida de som kommer till SiS 

verkligen är ungdomarna med de högst skattade svårigheterna.  

Speciella förutsättningar. Till skillnad från de flesta andra verksamheter har 

SiS inte möjlighet att säga nej till en klient. Det är socialnämnden i ungdomens hemkommun 

som beslutar om placering, på basis av enskilda socialsekreterares utredning. Så fungerar lag-

stiftningen gällande tvångsvård och det är inget som myndigheten kan påverka. Målgruppen 

definieras således inte av SiS själva utan av de som efterfrågar myndighetens tjänster. Kom-

muner och socialtjänster påverkas av olika rådande samhällsfenomen, och man kan anta att 

exempelvis nedskärningar i barn- och ungdomspsykiatrin samt tillströmningen av ensam-

kommande unga flyktingar påverkar vilka ungdomar som socialtjänsten ansöker om SiS-

placering för. Detta innebär att SiS kontinuerligt måste göra anpassningar för att erbjuda den 

vård som efterfrågas och möta aktuella behov. Som ett exempel visar Söderqvist, Sjöblom & 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900052.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900052.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.HTM
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Bülow (2014) genom intervjuer med ensamkommande barn att känslan av ”hem” är komplex 

och att dessa barn ofta placeras i boenden som inte är helt anpassade utifrån deras behov. En 

annan kategori ungdomar som den senaste tiden blivit allt mer synliga är unga flickor med 

samtidig utagerandeproblematik och olika typer av psykiska svårigheter. Media har till exem-

pel rapporterat om unga flickor som gjort försök att eller till och med faktiskt tagit sitt liv på 

SiS-hem. Detta är något som inte får ske och SiS måste arbeta på förbättrade samarbeten med 

andra vårdgivare runt dessa ungdomar.  

En relativt okänd vårdgivare. SiS ansvarar alltså för att genomföra individu-

ellt anpassad tvångsvård och behandling till ungdomar med allvarliga psykosociala problem, 

på uppdrag av socialtjänsten som ansvarar för placeringarna. Verksamheten bedrivs på 24 

särskilda ungdomshem samt på 11 missbrukshem för vuxna, spridda geografiskt över Sverige 

(Vår verksamhet, 2018). I skrivande stund pågår ett flertal expansionsprojekt för att möta en 

ökad efterfrågan på vårdplatser inom SiS, bland annat i Hässleholm där det inom några år 

kommer att öppnas ett nytt ungdomshem. Men, skulle man fråga hundra slumpvis utvalda 

människor: ”Känner du till SiS?” skulle förmodligen en majoritet svara nej. Såvida man inte 

är verksam inom socialtjänsten, på annat sätt arbetar med utsatta barn och unga eller genom 

egna erfarenheter har kommit i kontakt med SiS är myndigheten relativt anonym för många 

medborgare. Detta har förmodligen sin förklaring i att de allra flesta barn och ungdomar i vårt 

samhälle aldrig kommer i kontakt med socialtjänsten och i ännu mindre utsträckning SiS, vil-

ket indikerar att den målgrupp som myndigheten tar emot på många sätt är att betrakta som 

extrem i relation till normalpopulationen ungdomar. 

Placerade barn och unga. Under 2016 fick drygt 30 000 barn och unga vård 

enligt SoL eller LVU någon gång under året. Majoriteten av ungdomarna var 15 år eller äldre 

och den vanligaste placeringsformen var familjehem. Antalet barn och unga som var hel-

dygnsplacerade ökade mellan 2014-2016 från cirka 6800 till cirka 7300 individer (Socialsty-

relsen, 2017). År 2016 kom 1258 barn och unga till något av SiS ungdomshem. Av de drygt 

30 000 unga som 2016 kom i kontakt med socialtjänsten var det alltså bara en bråkdel, ca fyra 

procent, som placerades hos SiS. En tredjedel av ungdomarna som kom till SiS var flickor, 

den sammantagna medelåldern var 16 år och över hälften av ungdomarna skrevs ut inom tre 

månader. 

Utmaningar institutionsvård. Placering på särskilt ungdomshem är alltså säll-

an förstahandsvalet för socialtjänsten eftersom man främst vill ge stöd på frivillig väg, i den 

unges närmiljö, vilket också ofta är tillräckligt. En metastudie av Strijbosch et al. (2015) vi-

sade att familjehemsvård hade bättre resultat än institutionsvård – de som fått institutionsvård 
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uppvisade mer kriminalitet i vuxen ålder än de som fått vård i familjehem. Detta kan ses som 

ett exempel på ett argument för att använda öppna behandlingsalternativ i första hand. Det 

finns behov av mer kunskap kring de långsiktiga effekterna av sluten vård i institutionsmiljö, 

men en internationell metastudie som sammantaget inkluderade 13 630 barn och en tidsperiod 

på 20 år har visat att institutionsplacerade barn har större externaliserade och internaliserade 

svårigheter samt en mer negativ uppfattning om den vård de fått än barn som istället placerats 

i familjehem (Li, Chng & Meng Chu, 2017). Det är också känt att det vid institutionsplacering 

finns risker för den enskilde ungdomen i form av negativ påverkan från andra ungdomar 

(Andreasson, 2003) – en slags ”smittoeffekt”. Sådana destruktiva gruppdynamiska processer 

kräver ett medvetet arbete från behandlingspersonal i syfte att minimera ogynnsam kamratpå-

verkan. Enligt Strijbosch et al (2015) är det viktigt i arbetet med unga med så allvarliga pro-

blem att de måste placeras på institution att, förutom att se till risk- och skyddsfaktorer hos 

ungdom och familj, också skapa en så kallat ”trauma-sensitiv” behandlingsmiljö där man be-

aktar gruppklimat och den terapeutiska alliansen med ungdomen. Inom SiS pågår en kompe-

tenshöjande utbildnings- och handledningsinsats i traumamedveten omsorg (TMO) – ett för-

hållningssätt som bygger på kunskap om trauma och dess olika uttryck och effekter, utvecklat 

av den australiensiske psykologen Howard Bath (2015). Syftet med insatsen är att öka perso-

nalens kunskap om hur trauma kan påverka ungdomars psykiska mående.  

En del av behandlingsinnehållet på SiS handlar om stopp för destruktiva beteen-

den och skydd för den enskilde ungdomen och för omgivningen. När detta är uppnått krävs 

såväl individuell behandling samt familje- och nätverksinsatser för att den unge ska kunna 

återgå till ett liv utanför institutionen så snart det är möjligt. I detta kan till exempel psykote-

rapeutisk kompetens vara betydelsefull. Inom SiS strävar man efter att så långt som möjligt 

arbeta evidensbaserat och det finns en rad olika program som erbjuds ungdomar och vuxna 

klienter men det finns också saker att vidareutveckla. Det innebär alltid en utmaning att im-

plementera nya behandlingsmetoder och säkerställa att de utförs på rätt sätt över tid – det krä-

ver resurser i form av utbildning, handledning, system för uppföljning och inte minst relevant 

kunskap på ledningsnivå. Idel arbetsområden för psykoterapeuten! 

Sammantaget kan det konstateras att det är ett komplext uppdrag att bedriva 

ungdomsvård som är anpassad till målgruppens behov, särskilt med tanke på att SiS har en 

skyldighet att erbjuda plats när socialtjänsten anser sig ha uttömt andra alternativ. Utifrån att 

den psykiska ohälsan hos unga ökar är det ett rimligt antagande att detta kommer att påverka 

såväl antalet unga som placeras på SiS som tyngden i deras psykiska problematik. 
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Normal tonårsutveckling. De barn och unga som kommer till SiS befinner sig 

ofta mitt i en central utvecklingsfas, sett ur ett livsloppsperspektiv. Tonårsperioden är för de 

allra flesta en bitvis turbulent period med flera förändringar – sociala, emotionella och biolo-

giska. Den fysiska och psykologiska mognaden ökar och kognitivt utvecklas bland annat för-

mågan till formellt operationellt tänkande. Detta är en kompetens som omfattar fyra centrala 

färdigheter: förmågan att se det möjliga i förhållande till det verkliga, förmågan att resonera 

”vetenskapligt” (hypotetiskt/systematiskt), förmågan att samordna olikartade idéer samt för-

mågan att resonera på ett logiskt sätt om värderingar och idéer (Hwang & Nilsson, 2011). Ett 

normalt utvecklingsförlopp leder till att den unge blir bättre på problemlösning och på att re-

flektera kring sitt eget tänkande, vilket också hänger ihop med sökandet av identitet och den 

kris en sådan process ofta innebär. Beroende på hur väl tidigare utvecklingskriser har lösts blir 

det mer eller mindre svårt att utveckla en stabil identitet under tonåren. Hwang och Nilsson 

(2011) beskriver hur utvecklingspsykologen Erik H Erikson såg på identitetsskapande och hur 

det ska leda fram till en subjektiv upplevelse av att ”jag är jag” innehållande delaspekterna 

biologisk, psykologisk samt social identitet. En positiv lösning av ungdomskrisen går via 

samspelet med andra, jämnåriga såväl som vuxna. En optimal identitetsutveckling innebär att 

man hittar sociala roller och grupper som på ett lämpligt sätt matchar de egna biologiska och 

psykologiska förutsättningarna. Att utveckla sin egen identitet kan enligt Manassis (2014) ses 

som en två-stegs-process. Först handlar det om psykologisk separation från sin ursprungsfa-

milj, därefter om att utveckla en stabil, sammanhållen uppfattning om sig själv. Ofta sker de 

båda processerna simultant, men för den sakens skull inte nödvändigtvis smärtfritt. Det är 

oftare så att frigörelsen från ursprungsfamiljen såväl som utvecklingen av ett sammanhållet 

själv sker enligt principen ”två steg fram, ett steg tillbaka” (Manassis, 2014). Att mitt i detta 

identitetsskapande, som alltså redan är utmanande i sig, bli ”störd” genom att placeras hos SiS 

är sannolikt något som påverkar och troligen också försvårar den placerade ungdomens skap-

ande av en vuxenidentitet. 

Kartläggning av psykisk ohälsa. I syfte att kunna skilja ut de individer som 

mår så dåligt att de riskerar att drabbas av långvarigt psykiskt lidande, är det nödvändigt att 

veta vilka de är. Ett modernt välfärdssamhälle måste därför ha tillförlitliga verktyg för att 

kartlägga barn och ungdomars psykiska hälsa för att därefter kunna erbjuda behandlingsinter-

ventioner med faktisk effekt. Det är en ständigt pågående process för professionella som arbe-

tar med diagnosticering av psykopatologiska tillstånd att hålla sig à jour– det väl kända och 

använda diagnosticeringssystemet Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

Fifth Edition (DSM) växer för varje utgåva med nya diagnoser av olika psykiska störningar. I 
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behandlingsarbete med ungdomar, till exempel på SiS-institutioner, krävs kännedom om den 

unges psykiska problematik för att kunna erbjuda anpassad vård. På utredningsavdelningar 

inom SiS ställs ibland sådana diagnoser och utan tillgängliga siffror finns det skäl att anta att 

prevalensen av t ex ADHD-diagnoser är högre hos SiS-populationen jämfört med en normal-

population. Vidare har den pressade situationen på många barn- och ungdomspsykiatriska 

mottagningar med långa kötider till utredning och behandling blivit känd i media. Att hjälpa 

barn och unga som lider av psykiska symptom innebär stora samhällsutmaningar för flera 

aktörer. 

 Det finns också kritik mot hur man bedömer psykisk ohälsa enligt DSM – en 

nackdel med kategorisk klassificering enligt Broberg et al. (2001) och Ivanova et al. (2007) 

gäller förekomsten av komorbida tillstånd, det vill säga att symptom överlappar varandra. I 

praktiken innebär det att en individ kan uppfylla kriterier för olika diagnoser samtidigt. Pro-

blem kan sedan uppstå i den kliniska verkligheten där det är svårt att göra de tydliga distinkt-

ioner som DSM-manualen föreskriver. Samtidigt är fördelarna med ett etablerat diagnossy-

stem också många; det underlättar ungdomens egen och omgivningens förståelse av proble-

matiken, ger möjlighet till rätt vård och behandling och förenklar dessutom kommunikationen 

mellan professionella omkring ungdomen. 

Ett komplement till att använda sig av objektiva diagnoskriterier är att hämta in-

formation från den unge själv genom till exempel skattningsskalor där olika beteenden grade-

ras och värderas på en skala från lågt till högt. Ett sådant empiriskt grundat självskattningsin-

strument är Youth Self Report (YSR). Instrumentet har utvecklats av Achenbach (1991) och 

har validerats och normerats i en rad länder (Ivanona et al., 2007). Broberg et al. (2001) avsåg 

att göra just detta i syfte att etablera en standardiserad svensk version av YSR. Den svenska 

normeringen YSR (Broberg et al., 2001) genomfördes på 2522 skolungdomar i åldern 13-18 

år, det vill säga elever på högstadiet och gymnasiet. Sammantaget visade den svenska studien 

att det fanns en liten men signifikant (effektstorlek enligt Cohen ℇ 2 
= 0,004-0,052) skillnad 

mellan hur flickor och pojkar skattar, där förstnämnda grupp skattar högre på de flesta pro-

blembeteenden jämfört med den senare. Det betyder att flickor som grupp mår sämre än poj-

kar. En fördel med YSR är, som tidigare nämnts, att det används på många platser i världen 

och att det trots kulturella variationer mellan länder har visat sig robust och tillförlitligt. 

Mer lokalt inom SiS används också ett annat instrument på ett standardiserat 

sätt. Ungdomar som skrivs in blir erbjudna att genomföra en inskrivningsintervju, Adolescent 

Drug Abuse Diagnosis (ADAD), utvecklad av Friedman & Utada, (1989). Intervjun ger in-

formation om ungdomens aktuella situation och problematik inom olika livsområden. 77 % av 
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de ungdomar som 2016 skrevs in på något av SiS ungdomshem ingår i SiS sammanställning 

av ADAD 2016 (Statens institutionsstyrelse, 2017). 33 % var flickor och 67 % pojkar och 

genomsnittsåldern var 16,1 år. När det gäller delområdet Psykiska och känslomässiga problem 

var Litar inte på folk det vanligaste problemet – 59 % av pojkarna och 82 % av flickorna sva-

rade ja på detta. Andra vanliga problem var Uttråkad (58 % resp. 76 %), Kan inte kontrollera 

ditt beteende när du är arg, (49 % resp. 66 %), Ofta ängslig/orolig (42 % resp. 55 %) samt 

Slår i dörrar (38 % resp. 58 %).  

Tidigare forskning – unga som föremål för socialtjänstinsatser 

En metastudie av Leloux-Opmeer, Kuiper, Swaab & Scholtes (2016) har visat 

att det behövs tydligare evidensbaserade kriterier för vilken typ av behandling utanför hem-

met som lämpar sig bäst för ungdomar med omfattande psykosociala problem, och att man i 

syfte att försöka reducera negativa konsekvenser av en placering utanför hemmet i största 

möjliga mån bör känna till den unges risk- och behovsprofil. Studien visade bland annat att 

ungdomar som blev aktuella för heldygnsvård på institution – i jämförelse med familjehems-

placerade ungdomar respektive ungdomar som fick familjebaserad gruppbehandling – hade 

högre andel beteendeproblem (53-62 % mot 34-63% i familjehemsgruppen och 40-60 % i 

familjebaserad gruppbehandling) samt högst andel emotionella problem av de tre grupperna 

(39-57 % jämfört med 14-45 % i familjehemsgruppen, i familjebaserad gruppbehandling var 

detta inte utforskat) skattat av vårdnadshavare eller motsvarande. Den högsta andelen för-

summade barn återfanns i familjehemsgruppen och i samtliga grupper var nästan 80 % av de 

biologiska föräldrarna skilda. Av det totala antalet barn över alla grupper hade 64 % minst en 

förälder med psykisk ohälsa. Studien konkluderade att de som omhändertogs för placering 

hade störst problem. 

Hur enskilda socialsekreterare resonerar vid omhändertagande och placering av 

ungdomar på SiS är inte särskilt välstuderat, men Vogel Andersson (2016) gjorde en ansats att 

förstå flickor som placeras på särskilda ungdomshem. Hon gjorde i sin studie en diskursanalys 

av intervjuer med socialsekreterare – det framkom att flickor i högre grad uppfattas som psy-

kiskt sårbara och i behov av skydd än pojkar. Hennes studie visade att flickor till skillnad från 

pojkar sällan placeras med kriminalitet som orsak, utan ofta anges istället ”annat socialt ned-

brytande beteende” – som om det specificerats vanligen innebär att flickorna befunnit sig i 

olämpliga miljöer. Vogel Andersson (2016) frågade sig huruvida de statliga ungdomshemmen 

är rätt instans för flickor då deras problematik alltså inte främst rör kriminalitet. Det visade sig 

att flickor hade en omfattande psykisk ohälsa och att en stor del av dem utsatts för övergrepp 

vilket enligt Vogel Andersson (2016) rimmar illa med ungdomshemmens fokus på att med 
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disciplin och kontroll hantera kriminalitet. Hon menade också att socialsekreterare för att 

”passa in” eller legitimera placering på SiS för flickor och för att överensstämma med den 

traditionella bilden av flickor som internaliserande, omdefinierar deras våld och aggressivitet 

av som symptom på psykisk ohälsa. Detta menade Vogel Andersson (2016) är en stereotyp 

och förenklad bild som riskerar att bekräfta en uppfattning av flickorna som ”det svaga kö-

net”.  

Gustle, Hansson, Sundell, Lundh & Löfholm (2007) jämförde de evidensbase-

rade behandlingsmetoderna Functional Family Therapy (FFT), Multisystemic Therapy (MST) 

och Multi Dynamic Treatment Foster Care (MTFC – numera känt som Treatment Foster Care 

Oregon, TFCO) utifrån att dessa blivit allt mer använda och aktuella för socialtjänsten. Dessa 

tre behandlingsmetoder är samtliga riktade mot unga med beteendeproblem som motsvarar 

den traditionella bilden av ungdomar som placeras på SiS. Studien undersökte om de evidens-

baserade metoderna användes för rätt målgrupp i en svensk kontext genom att jämföra bland 

annat självskattad symptombelastning hos ungdomar med hjälp av YSR, med den svenska 

normgruppen. Eftersom samtliga metoder riktar sig till samma målgrupp – ungdomar med 

utagerande- och beteendeproblematik – men med olika behandlingsintensitet, var förvänt-

ningen att samtliga grupper skulle skilja sig åt jämfört med en normal kontrollgrupp och att 

symptomen skulle stiga från den minst omfattande behandlingen i FFT-gruppen via medium-

intensiva MST-gruppen till högst problemskattning i den högintensiva MTFC-gruppen. Man 

antog även att de tre grupperna (FFT, MST, MTFC) skulle skatta högre på dimensionen ex-

ternaliserade problem i relation till internaliserade problem på YSR, jämfört med två barnpsy-

kiatriska grupper - öppenvård respektive slutenvård. Resultaten visade att när det gällde totala 

problem skattade normalgruppen lägst, följt av FFT-gruppen, BUP-öppenvård, MST och 

MTFC på samma plats och till sist BUP-slutenvård. Vad gäller internaliserade problem skat-

tade normalgruppen lägst, följt av FFT-gruppen, MST, MTFC, BUP-öppenvård och till sist 

BUP-slutenvård. För externaliserade problem skattade normalgruppen lägst, därefter BUP-

öppenvård, FFT, BUP-slutenvård, MST och slutligen MTFC. Högst totala och internaliserade 

problem hade alltså BUP-slutenvård och högst externaliserade problem hade MTFC-gruppen. 

Gustle et als (2007) hypoteser stämde alltså i de flesta fall. Såväl FFT som MST och MTFC 

hade högre skattningar än normalgruppen på samtliga skattningar. Alla tre hade också mer 

externaliserade problem än internaliserade och två av de tre (MST och MTFC) skattade högre 

på externaliserade problem än BUP öppen- och slutenvård. BUP-slutenvård skattade dock 

högre vad gällde externaliserade problem än FFT-gruppen. Se tabell 1. Gustle et al (2007) 

konkluderade att barn- och ungdomspsykiatri och sociala myndigheter behöver samarbeta 
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kring ungdomar med samtidig hög symptombelastning gällande sociala och psykiatriska pro-

blem. 

 

 

Tabell 1. Medelvärden YSR (Gustle et al, 2007) 

 Totala problem p  Internaliserade 

problem 

Externaliserade  

problem 

Normalgrupp (n=1151) 38,4  9,5 13,8 

FFT (n=107) 41,6  10,0 18,9 

MST (n=152) 59,1  13,5 23,9 

MTFC (n=63) 59,1  13,8 24,2 

BUP öppenvård (n=47) 54,4  15,8 16,3 

BUP slutenvård (n=120) 60,9  17,5 22,2 

 

I en SiS-rapport av Alsfjell & Stenberg (2008) jämfördes en ungdomsgrupp på 

SiS med en kontrollgrupp avseende externaliserade problem (definierat som beteendestörning, 

hyperaktivitetssyndrom, trotssyndrom, alkoholmissbruk och/eller drogmissbruk) och interna-

liserade problem (definierat som depression, dystymi, ångestsyndrom, enkel fobi, tvång, ät-

störning och/eller PTSD.) Studien visade bland annat att ungdomarna på SiS hade betydligt 

större förekomst av externaliserade problem (drygt 90 % av ungdomarna på SiS jämfört med 

knappt 30 % i kontrollgruppen). Av de 35 personer som ingick i undersökningsgruppen hade 

83 % uppförandestörning och 43 % samt 34 % problem med drog- respektive alkoholmiss-

bruk. Författarna fann även att gruppen på SiS med externaliseringsproblem hade fler diagno-

ser (beteendestörning, drogmissbruk, hyperaktivitetssyndrom, alkoholmissbruk och trots-

syndrom) per individ jämfört med ungdomarna i kontrollgruppen som hade externaliserings-

problem, en skillnad som var signifikant (2,5 diagnoser/individ för SiS och i 1,3 i kontroll-

gruppen). Även vad gäller internaliserade problem fanns skillnader mellan undersöknings-

gruppen och kontrollgruppen där 66 % av ungdomarna i den förra jämfört med 36 % i den 

senare uppfyllde kriterierna för depression, det vill säga en nästan dubbelt så hög andel av de 

SiS-placerade ungdomarna. Över 50 % av de SiS-placerade ungdomarna hade också någon 

typ av fobidiagnos. Resultaten överensstämde enligt författarna med tidigare forskning som 

visat att institutionsplacerade ungdomar har omfattande externaliserade problem som krimina-

litet, drogmissbruk och socialt avvikande beteenden, men också ofta psykiska problem.  
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Sammanfattningsvis har det alltså konstaterats att de ungdomar som placeras är 

de med störst problem, att deras svårigheter handlar om såväl egna beteendeproblem och psy-

kisk ohälsa som om att de kommer från försummelse och splittrade familjer. Vidare finns en 

svårighet kring flickor och hur socialsekreterare beskriver deras problembild för att motivera 

placering – den traditionella bilden av flickor som internaliserande och pojkar som utagerande 

kan bli missvisande och ställa till problem. Tidigare undersökning av väldefinierade kliniska 

grupper som fått specifik behandling riktad mot utagerande problematik har visat att de som 

har mest problem också är de som får den mest intensiva insatsen. En tidigare rapport som 

undersökt en SiS-population visar på att de som placeras på SiS har betydligt större externali-

serade problem än en kontrollgrupp, och att SiS-populationen också har mer internaliserade 

problem än kontrollgruppen. 

En springande punkt är alltså den att SiS inte själva kan definiera sin målgrupp. 

Den ungdom som en socialsekreterare ansöker om plats för, måste anvisas en plats så snart en 

sådan finns ledig, oavsett vilka svårigheter den aktuella ungdomen har. Vilka är då de ung-

domar som placeras hos SiS, just nu? Denna uppsats gör ett nedslag i frågan genom att med 

hjälp av självskattningsformuläret YSR, beskriva vilka svårigheter ett antal ungdomar som 

nyligen placerats på SiS, själva uppger att de har.  

Syfte 

Ansatsen med studien är att undersöka självskattade problem hos ett urval av de 

ungdomar som av socialtjänsten nyligen placerats på ett särskilt ungdomshem i myndighetens 

södra region. Ungdomarnas svar på skattningen jämförs med de normer som fastställts för 

svenska ungdomar. En hypotes är att populationen från SiS skattar större problemtyngd jäm-

fört med normalpopulationen – skulle de inte göra det blir det svårare att argumentera för att 

denna lilla grupp är unik såtillvida att de har större svårigheter än genomsnittet. Den fråga 

som då infinner sig handlar om huruvida SiS tar emot rätt ungdomar? Det finns risker med 

institutionsvård i det att ungdomar exponeras för negativ påverkan av andra ungdomar vilket 

kan leda till en förstärkning av antisociala beteenden. Hög- och lågriskindivider bör inte blan-

das (Andreasson, 2003).  

Frågeställning 

Hur ser symptombilden enligt YSR ut för den undersökta gruppen? 

Hur ser problemtyngden i den undersökta gruppen ut i jämförelse med andra grupper som fått 

insatser riktade mot beteendeproblem? 

Hur ser eventuella könsskillnader ut jämfört med den svenska normgruppen (nedan kallad 

referensgruppen)? 
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Tar SiS emot ”rätt” ungdomar? 

Hypotes 

Undersökningsgruppen skattar större problemtyngd jämfört med referensgrup-

pen. 

 

 

Metod 

Deltagare 

Institutionscheferna på samtliga SiS-hem för ungdomsvård i myndighetens 

södra region tillfrågades om deltagande i studien. Nio av tolv institutioner tackade ja till del-

tagande och 40 svar (från sju olika institutioner) inkom under svarsperioden på drygt tre må-

nader. Ett inklusionskriterium utgjordes av att ungdomen maximalt hade fått vara placerad en 

månad före deltagande i studien, eftersom syftet var att fånga upp nytillkomna ungdomar. 

Individer som på grund av otillräckliga kunskaper i svenska språket inte kunde fylla i formu-

läret exkluderades. För ungdomar under 15 år inhämtades förutom ungdomens eget samtycke, 

också vårdnadshavares samtycke, enligt rekommendationer från Centrala etikprövningsnämn-

den.  

Bakgrundsvariabler. Medelåldern i den undersökta gruppen var 16 år. I grup-

pen hade 60 % mammor som var födda i Sverige, respektive 45 % av papporna. Det visade 

sig att 68 % av ungdomarnas pappor arbetade, och en identisk siffra gällde mammorna. Avse-

ende boende svarade 30 % av ungdomarna att de inte bodde tillsammans med någon av sina 

föräldrar före placeringen, 33 % bodde med båda sina föräldrar, 30 % enbart med mamma 

samt 8 % enbart med pappa. Av samtliga hade 80 % varit placerade tidigare, där medelåldern 

för den första placeringen var 13,5 år. Tidigare form av placering var bland annat familjehem, 

hem för vård och boende (HVB), jourfamiljehem, BUP-avdelning samt även SiS-placering. 

Nästan en femtedel av ungdomarna, 18 %, hade två eller flera tidigare placeringar.  

Instrument 

YSR är ett av de mest spridda och standardiserade instrumenten internationellt 

vad gäller kartläggning av ungdomars självupplevda problem och resurser. Det består av två 

separata delar där den första innehåller sju items kring resurser, vilket inkluderar skalor för 

aktivitet, social kompetens samt ett totalmått. Den andra delen omfattar 103 items om pro-

blem samt 16 items om social önskvärdhet. Ungdomen ombeds utifrån de senaste sex måna-

derna att för varje item/påstående på en tregradig skala skatta: 0 = stämmer inte, 1 = stämmer 



16 
 

delvis, 2 = stämmer helt. De 103 problemfokuserade frågorna ligger till grund för ett totalmått 

på problemskalan och för två underliggande dimensioner – internaliserade problem bestående 

av underskalorna orolig/nedstämd (Anxious/Depressed), tillbakadragen 

(Withdrawn/Depressed) samt somatiska problem (Somatic Complaints), respektive externali-

serade problem bestående av underskalorna normbrytande beteende (Rule-Breaking 

Behavior) samt aggressivt beteende (Aggressive Behavior). Utöver de fem delskalor som ut-

gör dimensionerna internaliserade och externaliserade problem tillkommer tre ytterligare del-

skalor: sociala problem (Social Problems), tankeproblem (Thought Problems) samt uppmärk-

samhetsproblem (Attention Problems). I föreliggande uppsats är det enbart problemskalan på 

YSR som är föremål för analys, det vill säga de 103 problemfokuserade frågorna. 

Procedur 

Till YSR-formuläret utformades ett försättsblad med en kort informationstext 

samt bakgrundsvariabler, se bilaga 1. Till kontaktpersonerna på respektive SiS-hem gick ett 

informationsmail ut kring enkäterna och eftersom det var önskvärt med så hög svarsfrekvens 

som möjligt stod det fritt att välja hur formulären enklast skulle nå deltagarna. Man fick på 

lokal institutionsnivå själv bestämma om formulären skulle distribueras av psykolog i sam-

band med utredningssamtal, av ungdomens kontaktperson på avdelningen vid individuella 

samtal, alternativt vid nätverksmöten eller i något annat sammanhang. Formulären skickades 

per post i pappersform till respektive kontaktperson för insamling på varje deltagande institut-

ion, som sedan ansvarade för att de delades ut och skickades tillbaka som rekommenderad 

post. Inkomna formulär förvarades i en låst låda på författarnas kontor.  

Beräkningar. Data analyserades i statistikprogrammet SPSS för att få fram 

undersökningsgruppens medelvärden och standardavvikelser på totala problem och på samt-

liga underskalor. T-test för oberoende grupper användes i syfte att analysera skillnader i me-

delvärden, framförallt på bakgrundsvariabeln kön. Två bortfall förelåg på grund av ofullstän-

digt ifyllda svarsformulär, varför beräkningarna är gjorda utifrån n = 38. 

Etik  

Ungdomarna tillfrågades om deltagande och hade möjlighet att tacka nej. För 

ungdomar under 15 år inhämtades utöver ungdomens samtycke också föräldrarnas. Om för-

äldrarna inte gick att få tag i, delades inget formulär ut. Instruktioner kring att varje ungdom 

skulle få ett enskilt svarskuvert att lägga det ifyllda formuläret visade sig vara otydliga då 

vissa formulär återkom i enskilda kuvert, andra inte. Vetskapen om att någon skulle kunna 

läsa ens formulär under ”transportprocessen” kan ha påverkat resultatet. Det är troligen mer 
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sannolikt att ungdomar som kände sig obekväma med om någon skulle se deras svar helt av-

böjde medverkan. 

Resultat 

För att svara på frågeställningarna i föreliggande uppsats redovisas först köns-

skillnader i referensgruppen. Därefter kommer jämförelser mellan undersökningsgrupp och 

referensgrupp, uppdelat på kön. Sedan följer könsskillnader inom undersökningsgruppen, 

jämförelse mellan undersökningsgruppen och grupper som fått behandling riktad mot utage-

randeproblematik och slutligen redovisning av hur undersökningsgruppens individer fördelar 

sig över normalfördelningskurvan för normalpopulationen.  

Referensgrupp könsskillnader 

Vid jämförelse mellan flickor och pojkar i den svenska normeringen (Broberg et 

al. 2001) hade flickorna signifikant större problem än pojkarna vad gäller totala problem och 

internaliserade problem samt underskalorna tillbakadragen, orolig/nedstämd, somatiska pro-

blem, tankeproblem, uppmärksamhet. Ingen skillnad fanns mellan könen i normalgruppen vad 

gällde externaliserade problem samt underskalorna sociala problem, normbrytande beteende 

eller aggressivt beteende. I normalpopulationen hade alltså flickorna mer problem än pojkar-

na, men när det gällde utagerande problem fanns inget skillnad mellan könen. Värt att notera 

är att pojkar inte skattade signifikant högre än flickor på någon skala. Se tabell 2. 

 

Tabell 2. Pojkar jämfört med flickor, referensgrupp 

                    Referensgrupp  

                    ♀ (n=1224) 

Referensgrupp                                 T-värden   

 ♂(n =1151) 

 Medel (sd) Medel (sd) 

Totala problem 43,59 (21,14) 

13,66 (8,45) 

13,24 (6,92) 

3,57 (2,22) 

7,00 (5,24) 

3,58 (3,02) 

2,29 (2,08) 

2,44 (2,24) 

5,34 (3,02) 

3,96 (2,86) 

9,51 (4,90) 

38,38 (20,84)                                       6,04*** 

9,49 (7,18)                                           12,83***   

13,77 (7,92)                                         -1,74ns                                                                    

2,75 (2,14)                                             9,75*** 

4,67 (4,32)                                           11,78*** 

2,29 (2,42)                                           11,44*** 

2,31 (2,07)                                           -0,23ns          

2,20 (2,26)                                             2,60* 

4,75 (2,96)                                             4,80*** 

4,10 (3,11)                                           -1,14ns 

9,63 (5,51)                                           -0,56ns 

Internaliserade p. 

Externaliserade p. 

Tillbakadragen 

Orolig/nedstämd 

Somatiska problem 

Sociala problem 

Tankeproblem 

Uppmärksamhetsp. 

Normbrytande bet. 

Aggressivt beteende 

*) p = 0,05 **) p = 0,01 ***) p = 0,001 

 

Jämförelse undersökningsgrupp med referensgrupp, pojkar 
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Pojkarna i undersökningsgruppen hade signifikant större problembild jämfört 

med pojkar i referensgruppen när det gäller totala problem, medelstor effektstorlek (d = 0,56) 

och externaliserade problem, stor effektstorlek (d = 0,85) samt vissa av underskalorna: medel-

stor effektstorlek på tillbakadragen (d = .71), stor effektstorlek på tankeproblem (d = 0,94), 

medelstor effektstorlek på uppmärksamhetsproblem (d = 0,65) och stor effektstorlek på 

normbrytande beteende (d = 1,50). Ingen skillnad fanns mellan pojkgrupperna vad gäller in-

ternaliserade problem samt underskalorna orolig/nedstämd, somatiska problem, sociala pro-

blem och aggressivt beteende. Pojkarna i undersökningsgruppen hade alltså större problem än 

pojkarna i referensgruppen, inte bara när det gäller externaliserade svårigheter. De var också 

mer tillbakadragna och har mer tankeproblem än pojkarna i normalpopulationen, samt hade 

mer problem totalt sett. Se tabell 3. 

 

Tabell 3. Jämförelse undersökningsgrupp med referensgrupp, pojkar 

 Undersökningsgrupp (n=15) Referensgrupp (n=1151)         T-värden 

 Medel (sd)         Medel (sd) 

Totala problem*                              52,93 (30,87) 

                            11,4 (6,98) 

                            22,87 (13,39) 

                            4,67 (2,64) 

                            3,87 (3,11) 

                            2,87 (2,29) 

                            3,33 (3,24) 

                            5,67 (5,11) 

                            7,27 (4,76) 

                          11,13 (6,28) 

                          11,73 (7,65) 

         38,38 (20,84)                           2,66*  

          9,49 (7,18)                              1,02ns                      

        13,77 (7,92)                              4,37** 

          2,75 (2,14)                              3,44** 

          4,67 (4,32)                             -0,71ns 

          2,29 (2,42)                              0,92ns 

          2,31 (2,07)                              1,88ns 

          2,20 (2,26)                              5,77** 

          4,75 (2,96)                              3,25** 

          4,10 (3,11)                              8,54*** 

          9,63 (5,51)                              1,46ns 

Internaliserade p.ns 

Externaliserade p.** 

Tillbakadragen** 

Orolig/nedstämdns 

Somatiska problemns 

Sociala problemns 

Tankeproblem** 

Uppmärksamhetsp.** 

Normbrytande bet.*** 

Aggressivt beteendens 

*) p = 0,05 **) p = 0,01 ***) p = 0,001 

 

Jämförelse undersökningsgrupp med referensgrupp, flickor 

Undersökningsgruppen hade signifikant större problembild jämfört med refe-

rensgruppen när det gällde totala problem, stor effektstorlek (d = 1,00), internaliserade pro-

blem, medelstor effektstorlek (d = 0,56) och externaliserade problem, stor effektstorlek (d = 

1.41) samt på underskalorna tillbakadragen (d = 0,82), uppmärksamhetsproblem (d = 1,05), 

tankeproblem (d = 1,40), normbrytande beteende (d = 1,96), samtliga med stora effektstorle-

kar. Värt att notera den största effektstorleken som återfanns gällande normbrytande beteende. 

På underskalorna sociala problem (d = 0,77), samt aggressivt beteende (d = 0,65), låg effekt-

storlekarna mellan medelstor på gränsen till stor. Ingen skillnad förelåg mellan flickgrupperna 
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vad gäller orolig/nedstämd. De skillnader som återfanns hade överlag stora effektstorlekar 

vilket indikerar att skillnaderna var betydande – flickorna i undersökningsgruppen hade avse-

värt större svårigheter än normalpopulationen, så väl externaliserade som internaliserade såd-

ana. Se tabell 4. 

 

Tabell 4. Jämförelse undersökningsgrupp med referensgrupp, flickor 

 Undersökningsgrupp (n=23) Referensgrupp (n=1224)            T-värden 

 Medel (sd)      Medel (sd) 

Totala problem                                69,7 (31,07) 

                           19,61 (12,67) 

                           24,26 (9,43) 

                            6,13 (3,97) 

                            7,52 (6,21) 

                            5,96 (4,88) 

                            4,61 (3,89) 

                            8,09 (5,80) 

                            9,13 (4,16) 

                          11,48 (4,78) 

                          12,78 (5,09) 

      43,59 (21,14)                              5,81*** 

      13,66 (8,45)                                3,31** 

      13,24 (6,92)                                7,51*** 

        3,57 (2,22)                                  5,38*** 

        7,00 (5,24)                                  0,47ns 

        3,58 (3,02)                                  3,69** 

        2,29 (2,08)                                  5,19*** 

        2,44 (2,24)                                  11,42*** 

        5,34 (3,04)                                  5,88*** 

        3,96 (2,86)                                  12,30*** 

        9,51 (4,90)                                  3,17** 

Internaliserade p.                        

Externaliserade p. 

Tillbakadragen 

Orolig/nedstämd 

Somatiska problem 

Sociala problem 

Tankeproblem 

Uppmärksamhetsp. 

Normbrytande bet. 

Aggressivt beteende 

*) p = 0,05 **) p = 0,01 ***) p = 0,001 

 

Undersökningsgrupp - könsskillnader 

Flickorna i undersökningsgruppen hade större problem än pojkarna i densamma 

när det gällde internaliserade problem (d = 0,83), samt på underskalorna orolig/nedstämd (d = 

0,78) och somatiska problem (d = 0,86). Samtliga skillnader uppvisade här stora effektstorle-

kar som låg nära varandra. Ingen skillnad fanns mellan pojkar och flickor vad gäller totala 

problem, externaliserade problem eller underskalorna tillbakadragen, sociala problem, tanke-

problem, uppmärksamhetsproblem, normbrytande beteende, aggressivt beteende. Könsskill-

naderna inom undersökningsgruppen gällde alltså internaliserade svårigheter, där flickorna 

skattade mer problem. Totalt sett och vad gäller externaliserade svårigheter hade placerade 

ungdomar lika mycket problem, oavsett kön. Se tabell 5. 
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Tabell 5. Pojkar jämfört med flickor, undersökningsgrupp  

 Undersökningsgrupp,  

♂ (n=15) 

Undersökningsgrupp,                T-värden 

♀ (n=23)   

 Medel (sd) Medel (sd) 

Totala problemns 52,93 (30,87) 69,7 (31,07)                                  1,63ns 

19,61 (12,67)                                2,28*                                           

24,26 (9,43)                                   0,38ns 

6,13 (3,97)                                     1,25ns 

7,52 (6,21)                                     2,10* 

5,96 (4,88)                                     2,29* 

4,61 (3,89)                                     1,05ns                                 

8,09 (5,80)                                     1,32ns 

9,13 (4,16)                                     1,28ns 

11,48 (4,78)                                   0,19ns 

12,78 (5,09)                                   0,5ns 

Internaliserade p.* 11,4 (6,98) 

22,87 (13,39) 

4,67 (2,64) 

3,87 (3,11) 

2,87 (2,29) 

3,33 (3,27) 

5,67 (5,11) 

7,27 (4,76) 

11,13 (6,28) 

11,73 (7,65) 

Externaliserade p.ns 

Tillbakadragenns 

Orolig/nedstämd* 

Somatiska problem* 

Sociala problemns 

Tankeproblemns 

Uppmärksamhetsp.ns 

Normbrytande bet.ns 

Aggressivt beteendens 

*) p = 0,05 **) p = 0,01 ***) p = 0,001 

 

Undersökningsgruppen jämförd med behandlingsgrupper 

När det gäller undersökningsgruppen (pojkar och flickor sammantaget) jämförd 

med grupper som fått behandlingsinsatser riktade mot beteendeproblem var skillnaden när det 

gällde totala problem hos undersökningsgruppen jämfört med gruppen som fick FFT signifi-

kant, med stor effektstorlek (d = 0,86, t = 5,1). Ingen skillnad fanns mellan undersöknings-

gruppen och övriga behandlingsgrupper (MST t = 0,77, MTFC t = 0,73, BUP öppenvård t = 

1,34, BUP slutenvård t = 0,4) vad gällde totala problem. Vad gällde internaliserade problem 

hade undersökningsgruppen större problem jämfört med FFT, med medelstor på gränsen till 

stor effektstorlek (d = 0,69, t = 4,08). Ingen skillnad fanns mot övriga behandlingsgrupper 

(MST t = 1,66, MTFC t = 1,23, BUP öppenvård t = 0,26, BUP slutenvård t = 0,48). Vad 

gällde externaliserade problem hade undersökningsgruppen större problem än FFT-gruppen, 

med medelstor effektstorlek (d = 0,5, t = 2,82) samt BUP öppenvård, med medelstor på grän-

sen till stor effektstorlek (d = 0,7, t = 3,2). Ingen skillnad fanns jämfört med MST-gruppen (t 

= -01), MTFC-gruppen (t = -0,25) eller BUP slutenvård (t = 0,80). Undersökningsgruppens 

problemnivå var således jämförbar med den hos ungdomar som får intensiva behandlingsin-
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satser riktade mot problembeteenden, åtminstone vad gäller utagerandeproblematik. Vad gäl-

ler internaliserad problematik hade ungdomarna i undersökningsgruppen lika mycket svårig-

heter som ungdomar som behandlas på BUP. Ungdomarna i undersökningsgruppen hade, lik-

som ungdomarna som får mer intensiva behandlingsinsatser, större svårigheter än de som får 

en lågintensiv insats. Se tabell 6. 

 

Tabell 6. Jämförelse undersökningsgrupp - behandlingsgrupper  

 Totala problem 

medel (sd) 

Internaliserade 

problem  

medel (sd) 

Externaliserade 

problem  

medel (sd) 

Undersökningsgrupp (n=38) 63,1 (31,7) 16,4 (11,4) 23,7 (11) 

FFT (n=107) 41,6 (17,9)*** 10,0 (6,9)** 18,9 (8,2)* 

MST (n=152)ns 59,1 (27,8) 13,5 (9,1) 23,9 (10,9) 

MTFC (n=63)ns 59,1 (23,4) 13,8 (9,2) 24,2 (8,5) 

BUP öppenvård (n=47)ns 54,4 (28,1) 15,8 (9,9) 16,3 (10,2)** 

BUP slutenvård (n=120)ns 60,9 (29,1) 17,5 (12,5) 22,2 (9,9) 

*) p = 0,05 **) p = 0,01 ***) p = 0,001 

 

Undersökningsgruppen utifrån YSRs normalfördelningskurva 

Ett annat sätt att illustrera hur undersökningsgruppens värden skilde sig från 

normalpopulationen är att se hur undersökningsgruppens värden placerade sig utifrån normal-

fördelningskurvan för normalpopulationen – för att se hur många i undersökningsgruppen 

som låg minst en standardavvikelse över normalpopulationens medelvärde. Av de 12 indivi-

der som placerade sig allra längst ut på normalfördelningskurvan var 10 flickor. I undersök-

ningsgruppen låg 14 ungdomar (37 %) på medel eller under medel, alltså i nivå med ungdo-

mar generellt. 23 ungdomar (61 %) ungdomar i undersökningsgruppen låg en standardavvi-

kelse över normalvärdet, 13 ungdomar (34 %) låg två standardavvikelser över normalvärdet. 4 

ungdomar (11 %) låg tre standardavvikelser över normalvärdet för vanliga ungdomar. 

 

Tabell 7. Undersökningsgruppens fördelning utifrån normalfördelningskurva 

 Totala problem (n=38) 

  Antal % Antal flickor Antal pojkar 

Medel eller 1 SD 

under (<59,2) 

15 39 8 7 

1 SD över medel 

(59,2-80) 

11 29 5 6 

2 SD över medel 8 21 7 1 
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(81-100,8) 

3 SD över medel 

(>100,8) 

4 11 3 1 

 

 

 

Diskussion 

Symptombild hos undersökningsgruppen 

Resultaten visar att undersökningsgruppen har en signifikant tyngre problembild 

än referensgruppen, vilket alltså bekräftar hypotesen. Skillnaden gäller i synnerhet för flickor 

där skattningarna på totala problem och dimensionerna internaliserade problem respektive 

externaliserade problem samt underskalorna tillbakadragen, somatiska problem, sociala pro-

blem, tankeproblem, uppmärksamhetsproblem, normbrytande beteende och aggressivt bete-

ende ligger betydligt högre för flickorna i undersökningsgruppen. Pojkarna i undersöknings-

gruppen skiljer sig också från referenspojkarna men inte riktigt i samma utsträckning som 

flickorna skiljer sig från referensflickorna. För pojkarna syns skillnaderna på totala problem 

och externaliserade problem samt på underskalorna tillbakadragen, tankeproblem, uppmärk-

samhetsproblem och normbrytande beteende. När det gäller internaliserade svårigheter är det 

alltså ingen skillnad mellan pojkar som är placerade på SiS och pojkar i en normalpopulation. 

Enligt tidigare forskning hade SiS-ungdomar också mer internaliserade svårigheter än nor-

malgruppen, men könsfördelningen redovisades inte. Man kan fundera på hur en eventuell ny 

svensk normering av YSR skulle se ut med tanke på den senaste tidens ökning av psykisk 

ohälsa hos unga. Skulle de stora skillnaderna mellan normalpopulation och SiS-placerade 

ungdomar bestå? 

Jämförelse med grupper som fått insatser riktade mot beteendeproblem 

Vid en jämförelse med grupper som fått behandling riktad mot beteendeproblem 

är undersökningsgruppen som väntat mer belastad än FFT-gruppen (hemmabaserad familje-

behandling). Undersökningsgruppens resultat är, även detta som förväntat, i nivå med resulta-

ten från MST, MTFC och BUP slutenvård och indikerar att SiS tar emot ungdomar med tung 

problematik. Värt att notera är att undersökningsgruppen skattar lika högt på totala och exter-

naliserade problem som gruppen från BUP slutenvård och med tanke på hur ytterst liten den 

skara är som får tillgång till barnpsykiatrisk slutenvård säger föreliggande resultat något vik-

tigt om problemnivån hos de som placeras på SiS. 

Könsskillnader 
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I normalpopulationen är skillnaderna mellan pojkar och flickor som tidigare 

konstaterats ganska stora. Flickorna har mer problem totalt, mer internaliserade problem, samt 

mer problem på majoriteten av underskalorna. Även i undersökningsgruppen finns skillnader 

mellan könen vad gäller internaliserade problem samt på underskalorna orolig/nedstämd och 

somatiska problem men i övrigt är undersökningsgruppen homogen. Gemensamt för både 

undersökningsgruppen och normalpopulationen är att det inte finns någon könsskillnad avse-

ende externaliserade problem. Den stora likheten är att flickor generellt har mer internali-

serade problem än pojkar. Detta gäller oavsett om man tillhör den undersökta gruppen eller 

normalpopulationen. Alltså: pojkar och flickor är lika utagerande men flickor har också mer 

inre psykiska problem. När ungdomar placerade på SiS intervjuas med ADAD är tre av de 

fem mest bejakade psykiska och känslomässiga problemen att betrakta som internaliserade 

(Litar inte på folk, Uttråkad, Ofta ängslig/orolig).  

Könsskillnaderna är alltså mindre i undersökningsgruppen än i normalpopulat-

ionen men den skillnad som gäller just internaliserade problem är viktig. Både pojkar och 

flickor i undersökningsgruppen skiljer sig mycket åt från sina respektive motsvarigheter i 

normalpopulationen. Den undersökta gruppen är följaktligen en grupp med betydligt större 

problem än normalpopulationen, oavsett kön. I denna lilla problemtyngda grupp är det intres-

sant att flickorna fortfarande har mer internaliserade problem än pojkarna. De allra mest ex-

trema skattningarna i föreliggande studie tillhörde flickor (tio av tolv stycken). Även de mest 

utagerande flickorna har alltså även mycket stora problem med sin inre psykiska hälsa. Det är 

viktig information att detta gäller även i en grupp som, åtminstone hittills, framförallt har 

kännetecknats av utagerande problem – det vill säga gruppen tvångsomhändertagna ungdo-

mar.  

Placerande socialsekreterare behöver inte skapa en bild av flickor som utage-

rande – det är de! Men, samtidigt har flickorna kvar sina ”traditionella” internaliserade pro-

blem i hög utsträckning – och kanske finns en risk att dessa svårigheter att hamnar i skymun-

dan om socialsekreterarna för att matcha sin bild av hur en ungdom ska vara för att bli place-

rad hos SiS, fokuserar alltför mycket på de utagerande problemen. Det finns alltså belägg för 

att hävda att flickor som grupp placerad hos SiS har en mer komplicerad symtombild och är 

mer drabbade av psykisk ohälsa än pojkar, vilket är värdefullt att socialtjänsten, som ansvarar 

för placeringarna, känner till. Det blir problematiskt om flickor som grupp blir betraktad som 

mer sårbar jämfört med pojkar på grund av fler internaliserade problem – vilket är en rimlig 

ståndpunkt – men kanske är den problematiska aspekten snarare om det kommer i skymundan 

att flickor har både mer internaliserade problem än pojkar men även lika mycket externali-
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serade problem. Ett relevant faktum när det gäller placering av ungdomar är att dessa inte görs 

på basis av standardiserade bedömningar med enhetliga kriterier utan snarare sker med sub-

jektiva bedömningar och tolkningar som underlag. Det hänger också ihop med landets olika 

kommuners ekonomiska resurser och budget för socialtjänstvård - placering hos SiS är en 

kostsam placeringsform. 

En klinisk implikation av aktuella resultat för ungdomsvården hos SiS torde bli 

att kunskapen om att flickor har en mer komplex problematik sprids, i syfte att höja medve-

tenheten hos myndighetens personal. Även om ungdomsvården ska individanpassas är det 

relevant att ha kännedom om att flickor på gruppnivå har bredare problem och kanske behö-

ver särskilda interventioner fokuserade på behandling av inre psykisk problematik. Samtidigt 

behöver man fortsätta arbeta med de externaliserade svårigheterna som ju fortfarande är hu-

vudproblemet hos pojkar som grupp och som också är ett lika stort problem hos flickor som 

grupp. 

Tar SiS emot ”rätt” ungdomar? 

Utifrån en idé om att ungdomar som placeras hos SiS ska ligga högt på själv-

skattade problem så är svaret på frågan om SiS tar emot rätt ungdomar ja. Men, är YSR ett bra 

mått som underlag för placering hos SiS? Det är viktigt att komma ihåg att ungdomarnas egen 

beskrivning av sin situation inte är det som socialsekreterare primärt baserar sitt beslut på när 

de ansöker om SiS-placering. Minst lika viktiga är objektiva mått som exempelvis antal poli-

sanmälningar, begångna brott, skolfrånvaro, dokumentation kring missbruk samt omgivning-

ens beskrivning av ungdomens fungerande, eftersom SiS främst är en instans som ska se till 

att ungdomar som är en fara för sig själv eller andra så snart som möjligt kan återgå till ett liv 

utanför institutionsmiljö – inte att de i första hand ska skatta sina problembeteenden lägre. 

Man skulle kunna tänka sig att några ungdomar i undersökningsgruppen svarat 

socialt önskvärt, att några helt enkelt inte ser orsaken till placeringen som självorsakad, utan 

tycker att det är omgivningens fel och därför inte skattar de egna svårigheterna så högt. Eller 

kan man till och med må psykiskt bra och ändå vara hos SiS? För några få skulle det kunna 

bero på att en placering ibland blir ett nödvändigt stopp på en negativ utveckling som är till-

fällig och inte beror på djupare svårigheter utan kan klinga av med en ganska liten insats. I 

föreliggande undersökningsgrupp har dock 80 % varit placerade tidigare, vilket indikerar att 

de är ungdomar som socialtjänsten haft kännedom om en längre tid, som de försökt hjälpa på 

olika sätt och där de tidigare insatserna uppenbarligen varit otillräckliga – alltså ungdomar 

med stora behov. Detta är i linje med tidigare forskning om att de som placeras också är de 

med störst svårigheter. 
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En annan viktig aspekt är den som handlar om huruvida SiS numera får ta emot 

ungdomar som tidigare hade varit aktuella för insatser på barnpsykiatriska kliniker, men på 

grund av nedskärningar/platsbrist hos dessa inte längre kan tas emot där? Svaret på den frågan 

skulle i så fall bli att SiS tar emot ”fel” ungdomar, det vill säga ungdomar med mer psykia-

trisk problematik än antisocial. Faktum kvarstår, oavsett bakomliggande orsak, att SiS stän-

digt måste anpassa sitt utbud efter den efterfrågan som finns. Eftersom SiS som tidigare 

nämnts inte har möjlighet att tacka nej till en klient, är det kanske så att SiS behöver bli en 

vårdgivare med högre barnpsykiatrisk kompetens? 

Även om SiS kan och bör ändra sitt utbud för att bättre matcha den ungdoms-

grupp som nu förefaller vara aktuell, så måste man ha i åtanke att gruppen har en bred pro-

blembild som därmed kräver många olika samhällsaktörers inblandning såsom socialtjänst, 

BUP, barn- och ungdomshabilitering och/eller SiS. Behovet av samverkan kan därför inte nog 

betonas. 

Studiens styrkor och begränsningar 

Målet inledningsvis var att fånga upp samtliga nytillkomna ungdomar på SiS 

under tidsperioden. Exakt hur stor den ungdomsgruppen var undersöktes aldrig och inte heller 

hur många som totalt tillfrågades om att delta, varför bortfallet inte går att analysera, vilket är 

en svaghet med studien. Det fanns inte några tydliga instruktioner till studiens kontaktperso-

ner hur de skulle registrera ungdomar som tackade nej till deltagande. För de institutioner som 

exempelvis rapporterat att ingen av deras nyinskrivna ungdomar kunde delta på grund av bris-

tande svenskkunskaper, skulle en analys av hur stor andel av den totala gruppen dessa ung-

domar utgjorde kunna ge viktig information. Generellt skulle ett högre antal deltagare kunna 

ge större säkerhet i de statistiska beräkningarna, men utifrån studiens förutsättningar (begrän-

sad undersökningsperiod, ingen möjlighet till tolk) var detta inte möjligt. Vad gäller själv-

skattningar i allmänhet finns alltid en risk för över- eller underrapportering, men en styrka 

med studien är att instrumentet (YSR) som användes är välbeprövat och normeringsgruppen 

är svensk. En styrka är också att studien skrivs vid en lämplig tidpunkt utifrån att SiS står in-

för ett omfattande utvecklings- och implementeringsarbete med bland annat trauma och psy-

kisk ohälsa i fokus. Studiens resultat kommer sannolikt att bli användbara i detta arbete. 

Förslag till vidare forskning 

Att fortsätta följa gruppen ungdomar som kommer till SiS är en viktig uppgift 

för att kunna observera förändringar i symptombild och självskattad problematik. I denna stu-

die lyfts könsskillnader som ett viktigt område att beakta. Det skulle också vara värdefullt att 

undersöka den grupp som exkluderades från denna studie, nämligen de som på grund av bris-
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tande svenskkunskaper inte kunde fylla i YSR. Vad är viktigt att ta hänsyn till i den gruppen? 

Sannolikt skulle en sådan studie ge ytterligare underlag för hur SiS bäst behandlar och bemö-

ter ungdomar med trauma och/eller psykisk ohälsa. Det vore också värdefullt att undersöka 

vilka psykoterapeutiska behandlingar som fungerar för psykisk ohälsa inom ramen för 

tvångsvård. I ett bredare perspektiv är det relevant att ännu tydligare kartlägga det psykiska 

måendet hos samtliga ungdomar som får insatser av socialtjänsten. 
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Bilaga 1 

YSR 

FRÅGEFORMULÄR FÖR UNGDOMAR 11-18 ÅR 

Ditt deltagande är anonymt och ingen som känner dig kommer att läsa dina svar. 

 

1. Biologiskt kön:   Flicka  ⃝ Pojke  ⃝ 

2. Födelseår:   ___________________ 

3. Är din mamma född i Sverige:  Ja ⃝ Nej ⃝ Vet ej ⃝ 

4. Är din pappa född i Sverige:  Ja ⃝ Nej ⃝ Vet ej ⃝ 

5. Arbetar din mamma?  Ja ⃝ Nej ⃝ Vet ej ⃝ 

6. Arbetar din pappa?   Ja ⃝ Nej ⃝ Vet ej ⃝ 

 

7. Bor du tillsammans med någon av dina föräldrar?   

Ja, mamma ⃝ 

     Ja, pappa ⃝ 

     Ja, båda ⃝ 

     Nej ⃝ 

 

8. Har du varit placerad utanför hemmet tidigare, t ex i jourfamiljehem, HVB, 

vanligt familjehem, BUP-avdelning, SiS-institution? Ja ⃝  Nej ⃝ 

 

9. Om du svarade ja på fråga 8, hur gammal var du första gången du blev place-

rad utanför hemmet?     ____ år 
 



30 
 

10. Om du svarade ja på fråga 8, var placerades du? Ringa in: jourfamiljehem, 

HVB, vanligt familjehem, BUP-avdelning, SiS-institution, annat; vad 

_________________________________ 

Tack, nu kan du börja med formuläret → 


