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För att ett screeninginstrument ska anses värdefullt behöver det förutom att 

ha goda psykometriska egenskaper även på ett tillfredsställande sätt kunna 

skilja mellan normalgrupper och kliniska grupper. Strengths and Difficulties 

Questionnaire (SDQ) är ett instrument som används för att screena barn och 

unga för psykisk ohälsa. Syftet med studien var att jämföra hur självskattning 

och föräldraskattning fungerar gällande instrumentets förmåga att 

diskriminera mellan normalgrupp och klinisk grupp i Sverige, samt att 

jämföra överensstämmelsen mellan bedömare. Den kliniska gruppen kom 

från en strukturerad öppenvårdsverksamhet (n=151) och normalgruppen 

bestod av elever i årskurs sju från Stockholmsområdet (n=246). Resultatet 

visade att föräldraskattningen diskriminerade väl mellan grupperna och att 

såväl totala problem-skalan som Impact-skalan var av värde, medan 

självskattningen fungerade sämre. Att sätta cut-off utifrån 90:e percentilen 

tycks ge sämre sensitivitet men bättre specificitet än via ROC-analysen. 

Konsekvenser av skillnader mellan ungdomens och förälderns skattningar, 

samt hantering av osäkra fall, bör beaktas vid screening.  
 

 

Ett instrument som avser att mäta psykisk ohälsa bör på ett tillfredställande sätt kunna skilja 

mellan normalgrupp och kliniska grupper. Psykisk ohälsa drabbar många barn och ungdomar, 

prevalensen av diverse psykiatriska tillstånd är betydande (Ries Merikangas, Nakamura, & 

Kessler, 2009). Att tillsätta rätt typ av intervention vid rätt tillfälle är av största vikt för att kunna 

åtgärda problemen (behandling) och därmed även ge skydd mot framtida svårigheter 

(prevention). Vid bedömning av förekomst av eller risk för betydande psykisk ohälsa och 

psykiatriska tillstånd kan flera metoder användas, alltifrån öppna intervjuer av en psykolog (så 

kallad anamnes), observationer och diagnostiska screeningintervjuer till checklistor, 

självskattningar och specifika test av förmågor och prestation (Wicks-Nelson & Israel, 2015). 

 

Till skillnad från Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), som är ett 

kategoriskt system av diagnoser utvecklat av kliniker, kan statistiska metoder användas för att 

foga samman beteenden till syndrom, företrädesvis genom faktoranalys. Ett värde på en skala 

sätts då i relation till vad en relevant normalgrupp (i samma åldersgrupp, kön och kultur) svarar 

på samma skala. Resultatet blir en dimensionell ansats till psykisk ohälsa där resultat inte 

formuleras i termer av sjuk eller frisk utan förekomst av mer eller mindre psykisk ohälsa 

(Wicks-Nelson & Israel, 2015). Ett sådant väletablerat instrument är Achenbachskalorna2 

(Achenbach & Edelbrock, 1981) som fått stor spridning och såväl bredare syndrom som mer 

specifika har identifierats. Instrumentet har dock kritiserats för att vara alltför omfattande och 

ett annat mycket kortare instrument har utvecklats och tagit plats: Strengths and Difficulties 

Questionnaire (SDQ; Goodman, 1994; 1997). 

 
                                                           
1 Tack till mina handledare Laura Ferrer-Wreder och Lena Reuterskiöld. Tack även till Agneta Sjöstedt, Tomas 

Rosén och alla andra datainsamlare. Tack slutligen till min fru Nazmije för ditt stöd och ditt tålamod. 
2 Youth Self Report (YSR), Child Behavior Checklist (CBCL) och Teacher´s Report Form (TRF). 
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SDQ kan användas för forskning och av kliniker för att screena för psykisk ohälsa, det kan ligga 

till grund för epidemiologiska studier och för utvärdering av behandlingseffekt (Goodman, 

1997). Det är väl validerat utomlands (Goodman, 2001), men i Sverige saknas flera jämförelser 

mellan normalgrupper och kliniska grupper. Ytterligare prövningar av instrumentets förmåga 

att skilja mellan normalgrupper och kliniska grupper under svenska förhållanden är därför 

motiverat. 

 

Psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd 

Vad som är normalt och onormalt varierar mellan kulturer och över tid. Definitioner av psykiska 

sjukdomar och beskrivningar av symptom varierar (Wicks-Nelson & Israel, 2015). Kritiker 

menar att psykiska sjukdomar är sociala konstruktioner och blir ett sätt att straffa de som 

avviker från normen (Westen, 2002). Dagens definitioner kan även kritiseras för att lägga för 

stort fokus på en biologisk/medicinsk förklaring, där individen har problemen istället för att 

betona multikausala beskrivningar där individen befinner sig i problem (Wicks-Nelson & 

Israel, 2015). Flertalet definitioner existerar av begrepp som delvis överlappar varandra och 

som ibland används synonymt: psykisk hälsa, psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, psykiatriska 

tillstånd (Bremberg & Dalman, 2015). 

 

Ett psykiatriskt tillstånd kan definieras som ”ett syndrom som utmärks av kliniskt signifikant 

påverkan av individens kognitiva funktioner, emotionsreglering eller beteende som återspeglar 

en dysfunktion i de psykologiska processer, biologiska processer eller utvecklingsprocesser 

som ligger bakom den psykiska funktionsförmågan” (APA, 2013, s. 4). I definitionen följer 

även att vissa psykologiska tillstånd utesluts ur definitionen, så som en förväntad och kulturellt 

accepterad respons på en förlust eller annan stressor (APA, 2013). För att något ska klassificeras 

som ett psykiatriskt tillstånd behöver ett antal symptomkriterier vara uppfyllda. I Sverige 

används både International Classification of Diseases (ICD) och DSM som 

klassifikationsverktyg (Bremberg & Dalman, 2015) och begreppet psykisk ohälsa är definierat 

av bland andra Socialstyrelsen (2013). Enligt denna definition ingår psykiatriska tillstånd som 

en del av psykisk ohälsa, men psykisk ohälsa innefattar även mindre allvarliga problem, som 

till exempel oro och nedstämdhet (så kallade subkliniska tillstånd). Något som blir tydligt i 

dessa definitioner är att det inte räcker med symptom, utan att dessa även måste medföra 

betydande svårigheter och påverka ens sociala tillvaro negativt (Goodman, 1999), något som 

även understryks i förordet till den svenska översättningen av Mini-D 5: ”Symptombilden ska 

sättas i relation till graden av lidande och graden av funktionsnedsättning som orsakats av 

ohälsotillståndet” (Herlofsson, i APA, 2013, s. VIII). 

 

Förekomsten av psykiatriska tillstånd har visats vara alltifrån ca 5 till 35 % och har i en del 

undersökningar även visat sig öka över tid, även fast det i andra undersökningar inte syns någon 

sådan trend (Wicks-Nelson & Israel, 2015). I Sverige ser den psykiska ohälsan ut att öka bland 

ungdomar, men det finns frågetecken rörande svårighetsgraden i denna. I en enkätundersökning 

rapporterar ca 20-40 % av populationen nedsatt psykisk hälsa, men det är bara en andel av dessa 

som rapporterar en högre grad av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2013). Ofta antas dock 

prevalensen av psykiatriska tillstånd ligga runt 10 %, till exempel i Wicks-Nelson och Israel 

(2015) och Goodman, Ford, Simmons, Gatward, och Meltzer (2000). 

 

I Sverige bedöms ca 5-10 % av befolkningen ha så pass stora problem att de är i behov av 

psykiatrisk vård (Socialstyrelsen, 2013), där ADHD, depression och autismspektrumtillstånd är 

de vanligast förekommande psykiatriska tillstånden (Bremberg & Dalman, 2015). Att på ett 

enkelt och effektivt sätt hitta potentiella sjukdomsfall kan vara till stor hjälp för att i ett tidigt 

skede sätta in rätt behandling, men många av de som besväras av psykiska svårigheter får inte 
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den hjälp som behövs (Goodman et al., 2000a; Wicks-Nelson & Israel, 2015). I England till 

exempel är det endast 20 % av dessa som får professionell hjälp via en psykiatrisk klinisk. Ett 

välfungerande screeninginstrument kan därför vara behjälpligt för att upptäcka psykisk ohälsa 

(Goodman et al., 2000a). 

 

Screening 

Screening kan sägas vara ett verktyg för att på ett tidigt stadium upptäcka problem eller 

sjukdomar (Ogden, 2000). Idén med screening och resultatet av ett SDQ kan beskrivas så här: 

”Tänk noggrant igenom den här typen av psykiatriska tillstånd, för de är närvarande för över 

hälften av alla som kommer till en psykiatrisk klinisk och som besvarar SDQ på ett liknande 

sätt3” (Goodman, Renfrew, & Mullick, 2000, s. 133). Screening kan ifrågasättas eftersom det 

kan medföra negativa psykologiska konsekvenser och för att det inte alltid är kostnadseffektivt. 

Av dessa anledningar bör ett antal kriterier vara uppfyllda för att screening ska utföras, bland 

annat ska sjukdomen eller problemet vara tillräckligt vanligt förekommande, vara tillräckligt 

allvarligt, det ska finnas anledning att tro att sjukdomen är underdiagnostiserad och att tidig 

identifiering ska kunna leda till önskvärda utfall. Andra bieffekter kan handla om den oro som 

kan väckas vid ett falskt positivt testresultat, eller att ett falskt negativt test kan leda till att 

individen ignorerar senare sjukdomssymptom (Ogden, 2000). 

 

En cut-off är en skiljelinje, till exempel en gräns mellan att avgöra om någon är sjuk eller frisk, 

trots att det snarare är en fråga om sannolikheter. Detta innebär att en del sjuka kommer att 

klassas som friska (falska negativa) och en del friska kommer att klassas som sjuka (falska 

positiva). Vad som är en ultimat cut-off varierar med värdet av att korrekt identifiera de sjuka 

(t ex hitta alla som har AIDS) vägt mot riskerna som ett felaktigt positivt eller negativt 

testresultat innebär (t ex psykologiskt lidande att felaktigt klassas som sjuk, eller farorna med 

att inte ha funnit en dödlig sjukdom vid screening). Var cut-off bör vara är också beroende på 

tidigare sannolikhet (eng. prior probability), som handlar om hur vanligt förekommande 

sjukdomen är i just den population som undersöks (Swets, 1992). 

 

Vid screening för psykisk ohälsa kan psykologiska test eller självrapporteringsformulär 

användas. Ett tests användbarhet beror dels på dess psykometriska egenskaper och dels på vad 

testet ska användas till. Förutom att test ska vara tillförlitliga och trovärdiga bör ett bra test 

också vara lätt att administrera, lätta att fylla i samt vara kostnadseffektivt utifrån detta syfte. 

En annan förutsättning för att ett test ska vara användbart är också att olika personer ska besvara 

det olika, det ska finnas individuella skillnader. Dessa kan vara i forma av skillnader mellan 

individer, eller skillnader inom en individ över tid, alternativt skillnader i svarsmönster mellan 

olika faktorer inom ett test (Shultz, Whitney, & Zickar, 2014). Viktigt att beakta är att test kan 

fungera olika bra i olika grupper. Dess psykometriska egenskaper kan alltså variera med till 

exempel kön, ålder och kultur. Av denna anledning går det inte tillskriva ett test goda 

psykometriska egenskaper, utan dessa tillskrivs ett test under vissa givna förhållanden, som 

kanske inte är överförbara till andra situationer eller kulturer (Smedler & Tideman, 2009). Ett 

självskattningsformulär som är vanligt förekommande och som för närvarande är översatt till 

ca 60 språk (Goodman, Lamping, & Ploubidis, 2010) är SDQ. 

 

SDQ 

SDQ4 är ett kort screeninginstrument bestående av 25 frågor som avser att fånga upp positiva 

och negativa attribut. Det delas in i fem delskalor om vardera fem frågor: affektproblem, 

                                                           
3 På engelska: “Think carefully about this particular type of disorder since it is present in over halt of all clinic 

attenders with a similar SDQ profile”. 
4 På svenska: Styrkor och svårigheter. 
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beteendeproblem, hyperaktivitetsproblem, kamratproblem, samt prosocialt beteende. De fyra 

problemskalorna läggs ihop till en totalpoäng över problemområden (Goodman, 1994: 1997). 

En utvidgad version av formuläret främst riktad till kliniska populationer består även av frågor 

om kroniskhet, barnets lidande, funktionsnedsättning och belastning för andra. Fem av frågorna 

kan läggas ihop till en så kallad impact factor (Goodman, 1999). Dessutom finns en version 

som inkluderar två uppföljningsfrågor och som kan användas efter en behandlingsintervention 

(Ford, Hutchings, Bywater, Goodman, & Goodman, 2009). 

 

SDQ utvecklades i slutet av 1990-talet och härstammar från en sammanslagning av 

Rutterskalorna, ett instrument som initialt riktades till lärare i syfte att på ett kort och lätt sätt 

kunna identifiera olika typer av psykiatriska tillstånd (Rutter, 1967), Prosocial Behavior 

Questionnaire (PBQ), ett instrument som mäter paraplybegreppet prosocialt beteende, något 

som innefattar olika typer av interpersonella beteenden där den gemensamma nämnaren är en 

omtanke om andra (Weir & Duveen, 1981) och är även inspirerat av det diagnostiska tänket 

bakom DSM (APA, 2013) och ICD (WHO, 1994). Förutom Rutterskalorna är SDQ även 

validerat mot CBCL (Goodman & Scott, 1999). 

 

I skapandet av SDQ prövade Goodman (1994) att expandera instrumentet genom att lägga till 

frågor om styrkor, detta på grund av reaktioner från föräldrar gällande att alla påståenden i 

Rutterskalorna efterfrågade svagheter och problem. SDQ anses därför vara väl accepterat då 

det inte bara fokuserar på svagheter utan även styrkor: 10 påståenden formuleras positivt, 14 

negativt och 1 neutralt (Goodman, 1994; 1997). Målet med SDQ var att skapa ett kort 

instrument riktat till barn i åldrarna 4-16, där förutom lärar- och föräldraversioner även en 

motsvarande version för självskattning skulle finnas. Hela formuläret skulle rymmas på en sida 

och de fem delskalorna skulle alla bestå av fem påståenden var. Instrumentet skulle kunna 

användas av forskare, kliniker och pedagoger (Goodman, 1997). SDQ existerar som 

självskattningsformulär för ungdomar mellan 11-16 år, samt versioner för föräldrar och lärare 

(Goodman, Meltzer, & Bailey, 1998) och är översatt till svenska av Smedje, Broman, Hetta och 

Knorring (1999). 

 

SDQ mäter symptom och upplevda besvär av symptomen, det kan predicera förekomst av 

psykiatriska tillstånd på individnivå och på gruppnivå. I en studie av Goodman och Goodman 

(2009) med ett stort urval barn och ungdomar (n= 18 415) i åldrarna 5-16 visade det sig att antal 

personer med psykiatriska tillstånd ökade kontinuerligt med ett högre värde på totalskalan i 

SDQ. Det gällde såväl självskattningen som föräldra- och lärarskattningen. Totalskalan i SDQ 

kan därmed fungera som ett kontinuerligt mått på grad av psykisk ohälsa (Goodman & 

Goodman, 2009; 2011). Bedömningar av klinisk status (eng. psychiatric caseness) endast 

baserat på symptom-skattningar tenderar dock att överskatta antalet individer med psykiatriska 

tillstånd. Till exempel motsvarade 49,5 % av barn i åldrarna 4-16 i en epidemiologisk studie i 

Puerto Rico kriterierna för minst en diagnos i DSM-III. Många av dessa hade inte en nedsatt 

funktionsnivå, de verkade inte vara i behov av behandling och var inte några som kliniker skulle 

bedöma inneha ett psykiatriskt tillstånd (Goodman, 1999). 

 

Den utvidgade versionen av SDQ, som både handlar om symptom och upplevda besvär av 

symptomen, kan sägas mäta grad av psykisk ohälsa. I DSM (APA, 2013) står det att ett antal 

symptom som är karaktäristiska för en viss diagnos ska resultera i betydande lidande eller 

funktionsnedsättning för att diagnosen ska ställas. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 

1994) behöver dessutom fyra områden beaktas vid bedömning av psykosocial 

funktionsnedsättning: hemmet, vänner, skolan och fritidsaktiviteter, områden som också 

förekommer i frågor i SDQ. 
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Psykometriska egenskaper 

SDQ:s psykometriska egenskaper har testats bland annat i England (Goodman, 2001), Norge 

(Heiervang, Goodman, & Goodman, 2008) och Tyskland (Becker, Woerner, Hasselhorn, 

Banaschewski, & Rothenberger, 2004) och har vid upprepade mätningar visat sig vara goda 

(Goodman, 2001; Malmberg, Rydell, & Smedje, 2003; Smedje et al., 1999), även fast såväl 

enstaka items som hela subskalor har ansetts vara problematiska (Essau, Olaya Guzmán, 

Anastassiou-Hadjicharalambous, Pauli, Gilvarry, Bray, O´Callaghan, & Ollendick, 2012; 

Hagquist, 2007). 

 

Enligt Kline (2009) finns inga riktlinjer för vad som är tillräckligt bra reliabilitet, men 0,90 

anses vara utmärkt, 0,80 är väldigt bra och 0,70 är tillräckligt bra. Mindre än 0,50 betyder att 

den största delen av variationen tillskrivs slumpvariation och borde därför vara oacceptabelt 

lågt. Reliabiliteten för SDQ har testats bland annat i form av test-retest reliabilitet, det vill säga 

huruvida svaren varierar över tid då ett instrument skickas ut vid upprepade tillfällen. I 

föräldraversionen har Totala problem (0,85) och Impact factor (0,63) testats av Goodman 

(1999) och för självskattningen har totalskalan varit relativt god: 0,72 (Lundh, Wångby-Lundh, 

& Bjarehed, 2008) och 0,75 (Svedin & Priebe, 2008). 

 

Hur väl items hänger samman (intern konsistens) prövas och redovisas vanligen med 

Cronbach´s alpha5. Totala problem har upprepade gånger visats ha god intern konsistens, både 

självskattningen och föräldraskattningen, med värden mellan 0,74–0,84. Genomgående i de 

svenska studierna får delskalorna beteendeproblem och kamratproblem lägre intern konsistens 

än övriga delskalor (Lundh et al., 2008; Svedin & Priebe, 2008; Smedje et al., 1999; Malmberg 

et al., 2003) och speciellt beteendeproblemskalan har förklarats problematisk (Hagquist, 2007). 

För Impact har den interna konsistensen hamnat på mellan 0,82–0,88 både för självrapportering 

och för föräldrarapportering (Stringaris & Goodman, 2013). 

 

Interbedömmarreliabiliteten, det vill säga överrensstämmelsen mellan bedömare, varierar med 

klinisk status, typ av problem, samt land, ålder och kön (Becker, Hagenberg, Roessner, 

Woerner, & Rothenberger, 2004). Bland annat har det visat sig att självrapporteringen av SDQ 

är högre än föräldrarapporteringen i normalgrupper, medan det motsatta gäller i kliniska 

grupper. Samstämmigheten varierar också med typ av svårighet, där den är högre för 

externaliserade än för internaliserade problem (Achenbach, McConaughy, & Howell, 1987). 

Vuxna är ofta oense om huruvida ett barn har problem. Även bland psykologer har 

interbedömarreliabiliteten visat sig vara låg, något som lett till att alltmer specifika 

beskrivningar av beteenden eftersträvas som symptombeskrivningar i DSM (Wicks-Nelson & 

Israel, 2015). Det har rapporterats låga grader av överensstämmelse gällande många olika typer 

av symptom, inte bara för skattningsformulär utan också i diagnostiska intervjuer (Achenbach 

et al., 1987; Edelbrock, Costello, Dulcan, Conover, & Kala, 1986). 

 

Att överensstämmelsen mellan barn och förälder många gånger är begränsad kan förklaras 

utifrån att barnet kan bete sig olika i olika situationer och att vissa svårigheter endast visar sig 

i vissa miljöer (Wicks-Nelson & Israel, 2015). Exempelvis skulle koncentrationssvårigheter 

kunna vara tydligare i skolan än i hemmet. I Reuterskiöld, Öst och Ollendick (2008) diskuteras 

andra faktorer som kan påverka överensstämmelsen, bland annat barnets diagnos eller typ av 

svårighet, barnets copingstil och psykiatriskt tillstånd hos föräldern. En stressad förälder kan 

till exempel ha mindre tolerans för ett barns avvikande beteende (Wicks-Nelson & Israel, 2015).  

 

                                                           
5 Som är ett medelvärde av alla möjliga värden på split-half-reliabilitet (Shultz et al., 2014). 
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När rapportering av psykisk ohälsa varierar, till exempel mellan kulturer, kan då frågan ställas 

om det faktiskt finns en skillnad i psykisk ohälsa eller om formuläret brister i reliabilitet 

och/eller validitet i någon eller båda av kulturerna. I Heiervang et al. (2008) undersöks huruvida 

skillnader i psykisk ohälsa rapporterat i SDQ verkligen speglar reella skillnader (bedömda med 

diagnostiska intervjuer), eller om det handlar om att föräldrar besvarar formuläret annorlunda i 

Norge jämfört med England. Då norska föräldrar tenderade att underrapportera affektproblem, 

var övriga delskalor i SDQ i nivå med det externa kriteriet. 

 

Interbedömarreliabiliteten har för SDQ inte prövats i Sverige. I Goodman et al. (1998) varierar 

den mellan 0,43–0,46 för Totala problem och från 0,29 till 0,65 för de olika delskalorna. 

Samstämmigheten mellan självskattning och föräldraskattning var genomgående lägre för den 

kliniska gruppen än för normalgruppen. Undantaget var Affektproblem, där samstämmigheten 

var lika god (0,52 för båda grupperna). Vad gäller Impact har korrelationen mellan 

självskattning och föräldraskattning varit 0,38 (Stringaris & Goodman, 2013). I Becker et al. 

(2004a) var interbedömarreliabiliteten mellan ungdom och förälder lägre för Affektproblem än 

för övriga skalor och den var även lägre för pojkar än för flickor. 

 

I Paulhus (1984) diskuteras effekter på hur frågeformulär besvaras beroende på social 

önskvärdhet, självbedrägeri och en önskan att vilja göra ett gott intryck på andra. Koskelainen, 

Sourander och Vauras (2001) gjorde en jämförelse mellan individer som fyller i SDQ anonymt 

med de som kan bli identifierade och fann att de förra skattade sina svårigheter 2-3 poäng högre 

i jämförelse med de som kunde bli identifierade. Det har även visats att självskattningsversionen 

av SDQ som samlats in på individnivå i snitt gav 2 poäng lägre värden på Totala svårigheter än 

SDQ insamlat i grupp (Hoofs, Jansen, Mohren, Jansen, & Kant, 2015). 

 

För att göra en bedömning av ett mätinstruments validitet kan denna delas upp i 

innehållsvaliditet, kriterievaliditet och begreppsvaliditet (Shultz et al., 2014), även fast andra 

begrepp också förekommer, som till exempel konvergent validitet och diskriminativ validitet 

(Kline, 2009). Kriterievaliditeten handlar för SDQ om huruvida det kan identifiera psykisk 

sjukdom, ifall det kan skilja mellan normalgrupp och klinisk grupp eller ifall det kan predicera 

psykiatriskt tillstånd och även typ av psykiatriskt tillstånd6. Denna handlar alltså om ifall de 

slutledningar och slutsatser som dras utifrån formuläret kan sägas vara riktiga. Frågan är inte 

om instrumentet är giltigt utan vad det är giltigt för. Storleken på kriterievaliditet kan bedömas 

vara liten vid 0,1, måttlig 0,3 och stor vid 0,5. Kriterievaliditeten överstiger dock sällan 0,5 

(Shultz et al., 2014). 

 

SDQ:s förmåga att skilja mellan kliniska grupper och normalgrupper har prövats såväl i Sverige 

som utomlands, dels genom föräldraskattningen men också genom att kombinera 

självskattning, föräldraskattning och lärarskattning. I en studie av Goodman et al. (1998), där 

självskattning och föräldraskattning genomfördes i en normalgrupp och en klinisk grupp fanns 

det utifrån självskattningen en skillnad i medelvärde mellan grupperna på 1,4 

standardavvikelser. Många självskattningar ur den kliniska gruppen hamnade dock bland 

normalgrupp eller som gränsfall, till skillnad från föräldraskattningen som hamnade högre på 

symptomskattningen, något som ledde till slutsatsen att det är viktigt att betrakta 

självskattningen med försiktighet och komplettera denna med en föräldraskattning när det är 

möjligt. 

 

                                                           
6 Instrumentet syftar även till att användas som utfallsmått vid bedömning av behandlingsframgång, något som 

dock ligger utanför denna uppsats att beröra. 
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I Goodman (1999) var Impact den variabel som bäst kunde diskriminera mellan klinisk grupp 

och normalgrupp. I normalgruppen var det endast i 13 % av fallen som någon av ungdom, 

förälder eller lärare skattade två eller högre, jämfört med den kliniska gruppen där detta skedde 

i 88 % av fallen. För att pröva SDQ:s förmåga att skilja mellan klinisk grupp och normalgrupp 

har också så kallade ROC-analyser7 utförts. I och med dessa har ytan under kurvan räknats ut, 

något som är ett mått på hur väl testet skiljer mellan grupper. Ytan under kurvan har i tidigare 

studier av självskattningsversionen och föräldraskattningen visat sig vara hög, däribland 0,87 

(Goodman, 1997) och 0,82 (Goodman et al., 1998). 

 

SDQ:s förmåga att predicera närvaro av psykiatriskt tillstånd, samt typ av psykiatriskt tillstånd, 

har också prövats, bland annat som screeninginstrument i en epidemiologisk studie i England 

på barn och unga i åldrarna 5-15. Utifrån självskattning, föräldraskattning och lärarskattning 

skapades en algoritm (Goodman et al., 2000a) för att predicera psykiatriska tillstånd. Då 

skattningar från alla informanter fanns att tillgå var testets sensitivitet, det vill säga testets 

förmåga att korrekt identifiera sjuk (positivt test givet positivt tillstånd) 63,3 %, och 

specificiteten, det vill säga testets förmåga att korrekt identifiera de friska 94,6 % (negativt test 

givet negativt tillstånd). 

 

Cut-off kan definieras på olika sätt. Vid ett urval ur en normalgrupp används ofta en statistisk 

definition: 90:e percentilen (Smedje et al., 1999; Malmberg et al., 2003). I studier då 

normalgrupp har jämförts med klinisk grupp kan cut-off sättas som det värde som innebär så få 

falska positiva och så få falska negativa som möjligt (Goodman, 1994). När cut-off bestäms bör 

hänsyn tas till hur falska positiva och falska negativa kommer att hanteras. (Goodman, 1997). 

 

Utifrån tidigare studier har slutsatsen många gånger varit att SDQ:s psykometriska egenskaper 

är acceptabla, men att enstaka items och delskalor stundom funnits problematiska. Även den 

prediktiva validiteten har varit god, där olika delar av SDQ varit olika bra på att predicera 

psykiatriska tillstånd beroende på om prediktionen utförs på gruppnivå eller individnivå. Då 

populationens medelvärde mycket väl kan används för att predicera antal individer med psykisk 

ohälsa är det bättre att använda sig av en algoritm utifrån flera informanter vid en bedömning 

på individnivå (Goodman & Goodman, 2011). 

 

Svenska studier 

Trots att SDQ är väl studerat och underbyggt av empiri är de största och mest betydande 

undersökningarna utförda i England. Även fast de kulturella skillnaderna mellan Sverige och 

England inte torde vara alltför betydande bör engelska normer ändå betraktas med försiktighet 

(se Smedler & Tideman, 2009). Vad gäller forskning om SDQ finns det i Sverige flertalet 

studier om psykometriska egenskaper, däribland utifrån självskattningar i åldrarna 12-19 (Essau 

et al., 2012; Hagquist, 2007; Lundh et al., 2008; Svedin & Priebe, 2008) och föräldraskattningar 

i åldrarna 5-15 (Björnsdotter, Enebrink, & Ghaderi, 2013; Malmberg et al., 2003; Smedje et al., 

1999). Jämförelser mellan självskattning och föräldraskattning saknas dock helt i dessa studier, 

och kliniska grupper är endast inkluderade i en studie (dvs. Malmberg et al., 2003). 

 

För att skapa sig en bild av hur skattningar skiljer sig mellan normalgrupp och klinisk grupp 

behöver instrumentets diskriminativa validitet prövas, såväl självskattningen som 

föräldraskattningen. Symptomskattningar bör även kompletteras med skattningar om lidande 

och funktionsnedsättning, något som i SDQ finns i den utvidgade versionen (eng. impact 

supplement) och som visat sig värdefullt bland annat för att predicera närvaro av psykiatriskt 

                                                           
7 . ROC är en förkortning för Relative Operating Characteristic (Swets, 1992) eller Receiver Operating Curve 

(Farragi & Reiser, 2002). 
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tillstånd (Goodman et al., 2000a). Cut-off för Impact score för föräldraskattning har föreslagits 

av Malmberg et al. (2003), men i övriga svenska studier är tillägget med Impact utelämnat. Då 

SDQ är ett välanvänt screeninginstrument, kan en prövning av interbedömmarreliabiliteten, 

samt självskattningens och föräldraskattningens diskriminerande förmåga, ge fördjupad insikt 

i svarsstilar under svenska förhållanden. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att pröva SDQ:s förmåga att skilja mellan en klinisk grupp och en 

normalgrupp. Utifrån detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

1) Finns det en skillnad mellan hur normalgrupp och klinisk grupp besvarar SDQ? 

2) Hur väl kan SDQ skilja mellan normalgrupp och klinisk grupp? 

3) Hur ser överensstämmelsen ut mellan självskattning och föräldraskattningen? 

4) Varierar överenstämmelsen med kön och klinisk status? 
 
 

Metod 

 

Deltagare 

Normalgrupp. 

Data hämtades från ett pågående forskningsprojekt vid Karolinska Institutet om barns mentala 

hälsa och skolsituation. Denna riktade sig mot sjundeklassare och sökte efter deltagare i åtta 

svenska regioner: Gävleborg, Jönköping, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, 

Västmanland och Örebro, områden som totalt uppskattas innefatta ca 44 000 potentiella 

deltagare. Inkluderingskriterier var här avsaknad av inlärningssvårigheter och/eller dålig 

förståelse av svenska språket. Av totalt 3669 ungdomar som deltog i forskningsprojektet 

slumpades 260 deltagare ut till aktuell studie utifrån inkluderingskriteriet att de skulle vara 

bosatta inom Stockholms län samt att mätinstrumentet skulle vara ifyllt av både ungdom och 

vårdnadshavare. 

 

Data samlades in år 2013-2014. Ungdomarna (47 % pojkar och 53 % flickor) gick i årskurs sju 

och var mellan 13-14 år gamla. Föräldraskattningen besvarades av 81 % mammor, 18 % pappor, 

och 0,4 % fostermammor. Uppgift saknades för 1,2 % av föräldraskattningarna. 

Deltagarfrekvens (eng. responce rate) var 29 % och det förekom också en överrepresentation 

av hög socioekonomisk status bland deltagarna. 

 

Klinisk grupp. 

Den kliniska undersökningsgruppen bestod av 151 individer i åldrarna 12-16 (M=14,1, 

SD=1,2), 30 % flickor och 70 % pojkar, ca 75 % boende hos ena eller båda av de biologiska 

föräldrarna. Deltagande vårdnadshavare var 129 mammor, 13 pappor, 7 familjehems- eller 

jourhemsförälder, samt 2 övrig släkt. Ca 80 % av de inskrivna ungdomarna hade tidigare 

deltagit i en psykologisk eller neuropsykiatrisk utredning. Vanlig problematik är 

koncentrationssvårigheter, låga skolresultat, stora mängder skolk och social isolering. 

Deltagarna var inskrivna på en enhet för strukturerad öppenvård som består av strukturerad 

färdighetsträning, individuellt anpassad skolgång samt familjeterapi. Dessa finns på sju orter i 

Sverige. Data samlades in under åren 2009-2016. 

 

Strukturerad öppenvård definieras av Socialstyrelsen (2014, s. 21) som ”individuellt 

målinriktade program som är regelbundna, begränsade i tiden och i vilka klienterna är inskrivna 

och vistas under hel dag eller del av dag”. Under år 2013 innefattades 4689 (0,8 % av 
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populationen) ungdomar i åldern 13-17 av strukturerad öppenvård. Under de senaste 10 åren 

har 0,3-0,5 % av barn och unga i åldern 0-20 år innefattats av en strukturerad öppenvårdsinsats 

(Socialstyrelsen, 2014). 

 

Vid inskrivning tillfrågas ungdom och vårdnadshavare om att delta i behandlingsverksamhetens 

egna systematiska uppföljning. Datainsamlingen syftar dels till en utvärdering av 

behandlingsverksamheten och dels till kartläggning. Av denna anledning är svaren på 

mätinstrumenten tillgängliga för personalen på aktuell behandlingsenhet. När dessa 

sammanställs på gruppnivå är däremot deltagaren anonym. Under åren 2012-2015 påbörjades 

255 ärenden8. Av dessa deltog 75 % av ungdomarna. I 64 % av påbörjade ärenden deltog både 

ungdom och förälder, vilket ger ett bortfall på 36 %. 

 

Mätinstrument 

I denna studie användes självskattningsversionen (S 11-16) och föräldraversionen (F 4-16) av 

SDQ, där tillägget med frågor om besvär, funktionsnedsättning, kroniskhet och börda för andra 

finns med (den utvidgade versionen). I den kliniska gruppen besvarades samtliga formulär på 

svenska. I normalgruppen fanns möjlighet att besvara SDQ på 10 olika språk. Samtliga formulär 

besvarades i pappersversion. För att behålla maximalt med information användes Impact factor 

och kodades därmed 0123, till skillnad från Impact Score som kodas 0012 (se Goodman, 1999). 

Då första frågan i tillägget (fråga 26) besvaras ”Nej” räknas resten av frågorna (fråga 26a-26d) 

som 0 poäng. 

 

Påståendena 1-25 besvaras som ”Stämmer inte”, ”Stämmer delvis” eller ”Stämmer helt” och 

ger 0, 1 eller 2 poäng. Fem av dessa påståenden är reverserade och på dessa är poängsättningen 

omvänd (dvs. 2, 1 och 0 poäng). Värden på delskalorna Affektproblem, Beteendeproblem, 

Hyperaktivitetsproblem och Kamratproblem kan då variera mellan 0-10, medan totalskalan 

(Totala problem) kan anta värden mellan 0-40. Deltagaren instrueras i formuläret att besvara 

påståendena utifrån hur de haft det de senaste sex månaderna. 

 

Första frågan i tillägget (fråga 26) handlar om huruvida barnet upplevt svårigheter rörande 

känslor, koncentrationsförmåga, beteende eller relationer. Nästa fråga (26a, Kroniskhet) 

handlar om hur länge svårigheterna funnits (”Mindre än en månad”, ”1-5 månader”, ”6-12 

månader” eller ”Mer än 1 år”). Ytterligare frågor handlar sedan om ifall ungdomen besväras 

eller oroas av svårigheterna (26b, Besväras) samt inom vilka områden (hemma/i familjen, med 

kamrater, i skolan och vid fritidsaktiviteter). När de fem sistnämnda frågorna läggs ihop bildar 

de Impact factor eller Impact score. Den sista frågan (26d, Börda) lyder: ”Tror du att 

svårigheterna blir jobbiga för människor omkring dig (familj, vänner, lärare, etc.)?”. 

Självskattningsversionen och föräldraversionen är näst intill identiska, så när som på skillnader 

i att påståendena är formulerade utifrån första person i den förra och tredje person i den senare 

(t ex ”Jag är rädd för mycket, jag är lättskrämd” och ”Rädd för mycket, är lättskrämd”).  

 

Procedur 

Normalgrupp. 

Data samlades in som en del av en prospektiv longitudinell kohort-studie som handlar om 

ungdomars mentala hälsa i relation till skolfaktorer. Rekryteringen av deltagare påbörjades 

2013 genom att 541 skolor kontaktades. Av dessa vara 101 skolor villiga att delta. Föräldrar 

fick därefter en inbjudan att delta via deras skola, där en sammanfattning av studiens syfte och 

innehåll presenterades, där de också fick möjlighet att ge sitt informerade samtycke. Eleverna 

                                                           
8 Före 2012 fördes ingen notering om antal påbörjade ärenden, men utifrån att deltagarfrekvensen har legat 

stabilt under 2012-2015 går det att uppskatta deltagarfrekvens även år 2009-2011. 



11 

 
 

fick också en kortfattad introduktion till studien i skolan. Deltagandet innebar förutom att 

besvara SDQ även av att besvara frågor om skolans pedagogik, skolklimat, biologiska mått 

erhållna ur saliv, samt sociodemografiska bakgrundsfrågor. 

 

Klinisk grupp. 

Ungdomar och föräldrar som börjar på någon av de aktuella behandlingsenheterna informeras 

om de rådande utvärderingsrutinerna redan vid studiebesöket, alltså det första mötet med 

behandlingsverksamheten. Där får de träffa personal från verksamheten, visas runt och får 

information om struktur och idé. Vid något av de efterföljande mötena delas informationsbrev 

och skattningsformulär ut till föräldrarna. 

 

Deltagare informeras om de forskningsetiska principerna9, att deltagandet är frivilligt och inte 

något obligatoriskt behandlingsinslag, att huruvida de deltar i uppföljningen eller ej ska det inte 

påverka den behandling som erbjuds och slutligen ombeds de ge sitt skriftliga informerade 

samtycke. Ungdomen fyller i formulären vid något av de första mötena, antingen tillsammans 

med enhetens ansvariga datainsamlare eller ansvarig behandlare och har därmed funnits med 

som stöd och för att kunna besvara frågor som kan dyka upp om formulären. Föräldrarna har 

antingen fått formulären hemskickade alternativt har familjeterapeuten suttit med dem på plats 

på enheten. Ungdom delgavs ersättning för sitt deltagande i form av presentkort på bio. 

 

Dataanalys 

Till att börja med togs felinmatningar och felaktigt besvarade items bort, så som kryss angivna 

i två rutor eller kryss mellan rutor, något som ledde till att det i den kliniska gruppen försvann 

14 svar från självskattningen och 33 svar från föräldraskattningen. Deltagare med fler än tre 

saknade items på fråga 1-25 togs bort från vidare analyser, dvs. två från klinisk grupp och 14 

från normalgrupp. Vid sökande efter outliers fanns inga som var mer än tre SD från 

medelvärdet. 

 

Variablerna är något (ca 0,5, se Borg & Westerlund, 2012) eller ganska (ca 1,0) positivt 

snedfördelade, undantaget Hyper för den kliniska självskattningen och föräldraskattningen 

samt Prosocialitet för båda grupperna där snedfördelningen var något negativ10. Frågorna 26-

26d, som handlar om ifall ungdomen besväras av svårigheterna, är inte normalfördelade, då mer 

än 50 % av svaren för normalgruppen gav 0 poäng. Av denna anledning användes icke-

parametriska test vid hypotesprövningar med dessa items och variabler. 

 

För att uppskatta den interna konsistensen användes Cronbach´s alpha. Denna varierade mellan 

0,52–0,84. Totalskalan fick högst värde (vilket är förklarligt eftersom värdet automatiskt blir 

högre ju fler items som inkluderas, när allt annat är lika). Lägst värden för självskattningen fick 

delskalorna Beteendeproblem och Kamratproblem. Värdena för dessa skalor var också lägre 

för normalgruppen (0,52 respektive 0,54) än för den kliniska gruppen (0,60 respektive 0,63). 

 

                                                           
9 I denna studie har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och de fyra huvudkraven: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Forskning som innefattar hantering av känsliga personuppgifter måste enligt Lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor prövas av en etikprövningsnämnd. Eftersom föreliggande studie är en uppsats och en del av 

en universitetsutbildning, hamnar denna studie utanför definitionen av forskning och innefattas därmed inte heller 

av kravet om etikprövning (Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, hämtad från 

www.riksdagen.se – 2016-04-14). Likväl har dessa aspekter hanterats och behoven tillgodosetts. 
10 Avvikelser i snedhet på mer än 3,0 har beskrivits som extrem och toppighet på mer än 10,0 kan innebära ett 

problem (Kline, 2009). 
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För att undersöka sannolikheten för att en skillnad finns mellan grupperna i aktuellt urval, givet 

att det inte finns någon skillnad mellan gruppernas medelvärden i population, gjordes 

oberoende t-test av de tillräckligt normalfördelade variablerna, något som kompletterades med 

Cohen´s d (standardiserat effektmått). Övriga variabler analyserades med Mann-Whitney U-

test (Howell, 2013). 

 

För de variabler som inte mötte grundläggande antaganden för att parametriska test ska kunna 

användas valdes istället icke-parametriska test. Cohen´s kappa räknades ut efter att variablerna 

Kroniskhet, Besväras och Börda dikotomiserats på två olika sätt, där det första innebar att ”Inte 

alls” blir Nej, medan ”Bara lite”, ”Ganska mycket” och ”Väldigt mycket” blir Ja. I det andra 

alternativet blir ”Inte alls” och ”Bara lite” Nej. 

 

ROC-analys. 

ROC är en analysmetod för att undersöka ett tests exakthet som härstammar från 

signaldetektorsteorin och har länge används inom bland annat kognitiv psykologi och klinisk 

psykologi (Swets, 1992). Om ett instrument exempelvis ska vara användbart vid screening för 

psykiatriska tillstånd behöver det på ett tillfredsställande sätt kunna skilja mellan kliniska och 

normala grupper. En ROC-kurva kan illustreras i ett diagram där y-axeln representerar andelen 

sant positiva medan x-axeln representerar andelen falskt positiva. En diagonal linje från nedre 

vänstra hörnet till övre högre står för ett test som inte diskriminerar bättre än slumpen. Ett värde 

för hur väl ett test fungerar kan räknas ut genom att ta fram ytan under kurvan (eng. Area Under 

the Curve), där den diagonala linjen får värdet 0,5. Ett värde på 1,0 innebär en hundraprocentig 

diskriminering mellan grupperna. 

 

ROC har för SDQ tidigare använts av bland andra Goodman (1994; 1997) och Malmberg et al. 

(2003). Ett värde på 0,8 har beskrivits som att testet har en hög diskriminerande förmåga 

(Becker et al. 2004b). Utifrån ROC-analysen valdes cut-off utifrån högsta summan av 

sensitivitet och specificitet. Denna cut-off jämfördes även med en cut-off utifrån 90:e 

percentilen. Ett antagande finns att fler personer i den kliniska gruppen innehar någon form av 

psykiatriskt tillstånd, samt att de har en högre grad av psykisk ohälsa, jämfört med 

normalgruppen. Givet den omfattning som en strukturerad dagverksamhet innebär är det troligt 

att det förhåller sig så, men det är inget som i denna studie kan styrkas med empiri. 

 

Interbedömmarreliabilitet. 

Överensstämmelsen mellan ungdom och förälder analyserades med Pearson´s r för 

normalfördelade data på intervallnivå, Spearman´s rho vid variabler som avviker från 

normalfördelningen och Cohens kappa användes för att undersöka överensstämmelse vid 

kategorisk data. För att undersöka huruvida interbedömarreliabiliteten för Totala problem 

varierade med kön och klinisk status gjordes hypotesprövningar av skillnader mellan 

korrelationer (Fishers z). 

 

 

Resultat 

 

Skillnader mellan grupperna 

Populationsmedelvärdet för Totala problem beräknas befinna sig mellan 9,27–11,13 (99 % 

konfidensintervall, KI) för normalgruppens självskattning och mellan 14,28-16,74 (99 % KI) 

för den kliniska gruppen. Gällande föräldraskattningen beräknas populationsmedelvärdet av 

Totala problem befinna sig mellan 5,64–7,34 (99 % KI) för normalgruppen och mellan 16,79-

19,67 (99 % KI) för den kliniska gruppen. I normalgruppen skattar ungdomarna lägre problem 
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än föräldrarna för alla problemskalor (se Tabell 1 och Tabell 2) medan det motsatta gäller för 

den kliniska gruppen.  

 
Tabell 1. Självskattning. Medelvärde (M), standardavvikelse (SD), median, q1 (25e percentilen), q3 (75e 

percentilen), typvärde, samt Variationsbredd (Vb). 

 Normal Klinisk 

 M Median Typvärde Vb M Median Typvärde Vb 

 (SD) (q1-q3)   (SD) (q1-q3) 

Affekt 2,81 (2,43) 2 1 0-10 3,36 (2,50) 3 3 0-10 

Beteende 1,75 (1,55) 2 1 0-8 3,39 (1,86) 3 3 0-9 

Hyper 3,73 (2,34) 4 3 0-10 5,51 (2,27) 5 5 0-10 

Kamrat 1,89 (1,62) 2 1 0-7 3,24 (2,06) 3 3 0-9 

Prosocial 7,68 (1,86) 8 9 2-10 7,31 (2,09) 8 9 0-10 

TOTAL 10,20 (5,59) 9 8 0-31 15,51 (5,80) 15 15 0-34 

Kroniskhet 0,80 0 0 0-3 2,42 3 3 0-3 

Besväras 0,42 0 0 0-3 1,03 1 0 0-3 

IMPACT 1,87 0 (0-4) 0 0-11 4,54 4 (2-7) 0 0-15 

Börda 0,32 0 0 0-3 1,12 1 1 0-3 

 

För att undersöka skillnader mellan grupperna analyserades delskalorna med oberoende t-test 

och impact-skalorna med Mann-Whitney U-test. Den kliniska gruppen skattade högre än 

normalgruppen på samtliga problemskalor, medan normalgruppen skattade högre prosocialitet 

än den kliniska gruppen, något som syntes både i självskattningen (Tabell 3) och i 

föräldraskattningen (Tabell 4). Samtliga skillnader var statistiskt signifikanta (p<0,001) 

förutom affektskalan och prosocialitet i självskattningen. Effektstyrkorna var genomgående 

högre i föräldraskattningen (0,81–2,02) än i självskattningen (0,20–0,98). 

 
Tabell 2. Föräldraskattning. Medelvärde (M), standardavvikelse (SD), median, q1 (25e percentilen), q3 (75e 

percentilen), typvärde, samt Variationsbredd (Vb). 

 Normal Klinisk 

 M Median Typvärde Vb M Median Typvärde Vb 

 (SD) (q1-q3)   (SD) (q1-q3) 

Affekt 1,75 (1,81) 1 0 0-8 4,08 (2,58) 4 4 0-10 

Beteende 1,00 (1,29) 1 0 0-6 3,93 (2,34) 4 2/5 0-10 

Hyper 2,27 (2,27) 2 0 0-10 6,13 (2,44) 6 8 0-10 

Kamrat 1,48 (1,71) 1 0 0-9 4,09 (2,37) 4 3 0-10 

Prosocial 8,47 (1,73) 9 10 1-10 6,98 (2,03) 7 7 1-10 

TOTAL 6,49 (5,11) 5 4 0-25 18,23 (6,77) 18 10/15 2-36 

Kroniskhet 0,84 0 0 0-3 2,72 3 3 0-3 

Besväras 0,35 0 0 0-3 1,71 2 2 0-3 

IMPACT 1,52 0 (0-2) 0 0-12 9,46 10 (7-12) 10 1-15 

Börda 0,37 0 0 0-3 1,94 2 2 0-3 

 

I normalgruppen anser över hälften av ungdomarna (57,4 %) och föräldrarna (69,2 %) att 

ungdomen inte har svårigheter med sina känslor, koncentrationsförmåga, beteende eller att 

komma överens med andra. Endast en andel av ungdomarna (7,8 %) uppger att de besväras 

ganska eller väldigt mycket av sina svårigheter och skolan är det område där flest störs av 

svårigheterna. I den kliniska gruppen däremot anser de flesta sig ha svårigheter (87,8 % av 

självskattningarna och 92,4 % av föräldrarna) som majoriteten även vittnar om ska ha funnits i 

mer än ett år (självskattning: 72,3 %, föräldraskattning: 88,7 %). Av dessa är det dock endast 

31,7 % som anser sig besväras ganska eller väldigt mycket av svårigheterna, men tillfrågas 

föräldrarna är det mer än dubbelt så många (65,3 %) av deras barn som besväras av sina 

svårigheter. 

 

 



14 

 
 

Tabell 3. Självskattning. Skillnader mellan grupperna. 

 M Klinisk - M Normal t U* p< d 

Affekt 0,55  2,15  ,032 0,22 

Beteende 1,65  9,50  ,001 0,98 

Hyper 1,77  7,40  ,001 0,77 

Kamrat 1,35  7,22  ,001 0,75 

Prosocial -0,37  -1,82  ,069 -0,20 

TOTAL 5,31  9,06  ,001 0,94 

Kroniskhet 1,61   6400 ,001 

Besväras 0,59   10789 ,001 

IMPACT 2,67   8874 ,001 

Börda 0,80   8438 ,001 

*Mann-Whitney U-test 

  

Även skillnaderna i Kroniskhet, Besväras, Impact och Börda var statistiskt signifikanta, såväl i 

självskattningen (Tabell 3) som i föräldraskattningen (Tabell 4). Skillnaderna var dock 

genomgående större bland föräldraskattningarna än bland självskattningarna. 

 
Tabell 4. Föräldraskattning. Skillnader mellan grupperna. 

 M Klinisk - Normal t U* p< d 

Affekt 2,33   10,54  ,001 1,09 

Beteende 2,94  16,10  ,001 1,66 

Hyper 3,87  16,00  ,001 1,65 

Kamrat 2,60  12,66  ,001 1,31 

Prosocial -1,49  -7,80  ,001 -0,81 

TOTAL 11,89  18,03  ,001 2,02 

Kroniskhet 1,89   5716 ,001 

Besväras 1,39   5060 ,001 

IMPACT 7,94   1301 ,001 

Börda 1,60   3958 ,001 

*= Mann-Whitney U-test 

 

Skillnader i totala svårigheter mellan grupperna var även statistiskt signifikanta då pojkar och 

flickor prövades var för sig (Total själv, pojkar: t219 = 7,94; p <,001 ; d = 1,06; Total själv, 

flickor: t174 = 5,64 ; p <,001 ; d = 0,97; Total förälder, pojkar: t219 = 12,93; p <,001 ; d = 1,74; 

Total förälder, flickor: t174 = 14,16; p <,001 ; d = 2,42). 

 

Diskriminativ validitet 

För att undersöka hur väl SDQ skiljer mellan normalgrupp och klinisk grupp gjordes en ROC-

analys. Ytan under kurvan var genomgående lägre i självskattningen än i föräldraskattningen 

(se Tabell 5). 

 
Tabell 5. AUC, samt cut-off genererad av ROC och 90:e percentilen. 

AUC  Cut-off ROC  Cut-off 90:e per 

Själv Förälder Själv Förälder Själv Förälder 

Affekt ,58 ,77 3 3 6 5 

Beteende ,76 ,88 2 2 4 3 

Hyper ,69 ,87 4 4 7 5 

Kamrat ,71 ,82 3 2 4 4 

Prosocial ,55 ,72 6 7 5 6 

TOTAL ,75 ,91 12 9 18 15 

Kroniskhet ,80 ,83 

Besväras ,68 ,85 

IMPACT ,73 ,95 1 5 6 6 

Börda ,74 ,88 
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Hög diskriminerande validitet (<0,80) fanns i självskattningen endast för Kroniskhet, medan 

det i föräldraskattningen endast var två skalor som inte nådde upp i hög nivå: Affektproblem 

och Prosocial. De skalor som bäst skilde mellan grupperna var totalskalan (0,91) och Impact 

(0,95) i föräldraskattningen. Utifrån ROC-analysen skapades cut-off för totala problem och 

Impact utifrån det värde där den sammanlagda sensitiviteten och specificiteten var som högst 

och jämfördes därefter med cut-off framräknad utifrån den 90:e percentilen i normalgrupp (se 

Tabell 6). Cut-off skapad utifrån de olika metoderna skiljer sig åt och är för totalskalan 6 poäng 

högre i den sistnämnda metoden, både i självskattningen och i föräldraskattningen, något som 

påverkar sensitiviteten och specificiteten. 

 
Tabell 6. AUC utifrån ROC, cut-off samt sensitivitet och specificitet utifrån ROC-analys och 90:e percentil. 

AUC Cut-off Sensitivitet Specificitet 

ROC 

Självskattning 

TOTAL  ,75 12 77,5 65,0 

IMPACT  ,73 1 83,2 57,4 

Föräldraskattning 

TOTAL  ,91 9 93,4 78,0 

IMPACT  ,95 5 88,0 89,6 

90:e percentil 

Självskattning 

TOTAL   18 34,4 89,8 

IMPACT   6 35,8 88,8 

Föräldraskattning 

TOTAL   15 69,5 89,4 

IMPACT   6 88,0 89,6 

 

När cut-off skapades utifrån 90:e percentilen var andelen i normalgruppen som låg över cut-off 

per definition 10 %. I den kliniska gruppen var andelen självskattningar av Totala problem över 

cut-off 34,4, % beräknat utifrån 90:e percentilen och 77,5 % beräknat utifrån ROC-analysen. I 

Figur 1 illustreras resultaten från ROC-analysen av Totala problem, både för självskattning och 

för föräldraskattning. 

 

 
Figur 1. ROC-analys av Totala svårigheter utifrån självskattning och föräldraskattning. 
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Då linjen för förälderns skattning ligger närmare det övre vänstra hörnet än självskattningen, 

innebär detta en större yta under kurvan och därmed en bättre diskriminerande förmåga. Den 

diagonala linjen är en referenslinje som innebär 50 % diskrimineringsförmåga, det vill säga inte 

bättre än slumpen. 

 

Överensstämmelse mellan bedömare 

Överensstämmelse mellan ungdom och förälder analyserades med Pearson´s r, Spearmans rho 

och Cohen´s kappa (se Tabell 7). På de olika delskalorna var överensstämmelsen mellan 

självskattning och föräldraskattning högst för Hyperaktivitet och lägst för prosocialitet, där de 

flesta av dessa skulle bedömas vara medelstarka, i enlighet med Cohens klassificering av 

korrelationers styrkor (Borg & Westerlund, 2012). I den kliniska gruppen var bland 

problemskalorna överensstämmelsen lägst för Affektproblem.  

 

Då Besväras dikotomiserades (0|123) var ungdom och förälder i normalgruppen överens i 67 

% av fallen och i den kliniska gruppen överens i 63 % av fallen, något som motsvarar Cohens´s 

kappa 0,23 respektive 0,09. Då Besväras dikotomiserades på ett alternativt sätt (01|23) var 

ungdom och förälder i normalgruppen överens i 89 % av fallen, medan överensstämmelsen 

tvärtom blev lägre i den kliniska gruppen: 52 %, något som motsvarar kappa på 0,25 respektive 

0,15. Då de inte var överens i den kliniska gruppen ansåg förälder men inte ungdom att 

ungdomen besvärades av sina svårigheter i 42 % av fallen, medan det motsatta endast inträffade 

för 6 %. 

 
Tabell 7. Interbedömarreliabilitet i form av Pearson´s r,  Spearman´s rho, alternativt Cohen´s kappa. 

Pearson  Spearman  Kappa 

Normal Klinisk Normal Klinisk Normal Klinisk 

Affekt ,36** ,28** 

Beteende ,33** ,34** 

Hyper ,39** ,44** 

Kamrat ,34** ,42** 

Prosocial ,27** ,22** 

TOTAL ,39** ,35** 

Kroniskheta     ,16 ,08 

Kroniskhetb     ,17 ,02 

Besvärasa     ,23 ,09 

Besvärasb     ,25 ,15 

IMPACT   ,25** ,19* 

Bördaa     ,23 ,05 

Bördab     ,31 ,08 
a= 0|123 

b= 01|23 
*=p<.05 

**=p<.01 

 

Överensstämmelse utifrån kön och klinisk status 

Utifrån Fishers z utfördes en tvåsidig hypotesprövning (α=0,05) av skillnader i sambandets 

styrka gällande Totala svårigheter, där slutsatsen drogs att det utifrån aktuella urval inte går att 

säga huruvida sambandet är starkare i normalgrupp eller klinisk grupp (z=0,47). Samma slutsats 

drogs om eventuella skillnader mellan pojkar och flickor (z=0,69), där 

interbedömarreliabiliteten för pojkar var r=0,58 och för flickor r=0,53. 
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Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka hur väl ett screeninginstrument för psykisk ohälsa (SDQ) 

diskriminerade mellan en klinisk grupp och en normalgrupp. Specifika frågeställningar 

handlade om 1) huruvida det finns en skillnad mellan hur grupperna svarar på SDQ, 2) hur väl 

instrumentet skiljer mellan grupperna, 3) samstämmigheten mellan ungdom och förälder samt 

4) huruvida samstämmigheten varierar med kön och klinisk status. Resultatet visade en 

betydande skillnad mellan grupperna, där den kliniska gruppen skattade mer svårigheter som 

de också besvärades mer av än normalgruppen. Föräldraskattningen diskriminerade mycket väl 

mellan grupperna, både i totala problem-skalan och i Impact-skalan. Självskattningen hade inte 

samma förmåga, med otillräckliga grader av sensitivitet och specificitet. Graden av 

samstämmighet var måttlig för SDQ:s delskalor, medan den chanskorrigerade 

överensstämmelsen i Impact-tillägget inte var direkt stark. Totalskalan hade högre värde i 

normalgrupp än i den kliniska gruppen och något högre för pojkar än för flickor, men dessa 

skillnader var inte statistiskt signifikanta. 

 

Självskattningen i normalgruppen var i linje med resultat från en tidigare svensk studie i samma 

ålderskategori (Lundh, et al. 2008) och föräldraskattningen hade också samma svarsmönster 

som tidigare uppmätts (Björnsdotter et al., 2013). Självskattningen i den kliniska gruppen kan 

jämföras med motsvarande värden från Tyskland (Becker et al., 2004a) och föräldraskattningen 

från kliniska gruppen ligger i linje med Malmberg et al. (2003). Studier om skillnaden i 

svarsmönster mellan kliniska grupper och normalgrupper är sällsynt för självskattningen av 

SDQ. I Goodman et al. (1998) syntes dock mindre skillnader mellan grupperna i 

självskattningen än i föräldraskattningen., där det i självskattningen syntes en skillnad mellan 

klinisk och normalgrupp på 1,4 SD, att jämföra med 0,94 i denna studie. Skillnader i 

föräldraskattningen mellan grupperna var för alla delskalor större än 0,8 (Cohen´s d), precis 

som i Malmberg et al. (2003). Att föräldraskattningen var högre än självskattningen i den 

kliniska gruppen, medan det motsatta gällde för normalgruppen, återfanns även i Becker et al. 

(2004a). I ROC-analysen visades föräldraskattningen diskriminera mycket väl mellan 

grupperna, där såväl totalskalan som Impact factor motsvarar tidigare nivåer (Goodman, 1997; 

Malmberg et al., 2003). De lägre nivåerna av ytan under kurvan och därmed även instrumentets 

sensitivitet och specificitet för självskattningen kan jämföras med de i Goodman et al. (1998). 

 

Interbedömarreliabiliteten varierade mellan 0,22–0,44 på delskalorna i SDQ, värden som var 

något lägre än i tidigare studier (Becker et al., 2004a; Goodman et al., 1998). I en del av skalorna 

var överensstämmelsen högre i den kliniska gruppen och i andra skalor var den högre i 

normalgruppen. Överensstämmelsen tenderade också att vara högre för pojkar än för flickor, 

något som motsäger tidigare resultat, där överensstämmelsen tvärtom var högre bland flickor 

(Becker et al., 2004a). Trots skillnaderna i de aktuella urvalen går det dock inte att utifrån dessa 

uttala sig om några eventuella skillnader i populationen, detta på grund av låga p-värden. 

 

Uppskattningar av andel individer med ett psykiatriskt tillstånd i respektive urval varierar med 

bedömare, vilken del av SDQ som används (Total eller Impact) och med metod för att skapa en 

cut-off. I den kliniska gruppen uppskattas från 34,4 % (Total, självskattning, 90:e percentil) till 

93,4 % (Total, föräldraskattning, ROC) inneha ett psykiatriskt tillstånd. I normalgruppen är det 

från 10,2 % (Total, självskattning, 90:e percentil) till 42,6 % (Impact, Självskattning, ROC) 

som har ett psykiatriskt tillstånd. Var cut-off sätts får därmed konsekvenser för tolkningen av 

utfallet. 
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Skillnaden i Totala svårigheter mellan normalgrupp och klinisk grupp är 5,31 poäng om 

ungdomen själv tillfrågas och 11,89 poäng om föräldern tillfrågas. Givet antagandet om 

homogen varians betyder detta att normalgrupp och klinisk grupp överlappar varandra i 65 % 

av fördelningen för självskattningen och 32 % för föräldraskattningen. Denna överlappning 

skulle kunna betyda att Totalskalan inte fungerar särskilt väl för att diskriminera mellan 

grupperna, alternativt att det i verkligheten faktiskt finns en betydande överlappning vad gäller 

symptom. 

 

Till att börja med stöds antagandet om att den psykiska ohälsan är betydande i kliniska grupper 

av aktuell studie. Skillnader syns inte bara i graden av symptom utan också i hur mycket 

ungdomen själv och viktiga personer runt omkring besväras av svårigheterna, samt hur de 

orsakar svårigheter i viktiga delar av ungdomens tillvaro (såsom hemma och i skolan). 

Skillnaden i totala problem skattad av vårdnadshavare återfinns med all sannolikhet i 

populationen, en slutsats som grundar sig i att de 99-procentiga konfidensintervallen runt 

urvalens medelvärden inte överlappar varandra alls. Denna skillnad innebär en betydande 

skillnad i grad av psykisk ohälsa mellan grupperna, där sannolikheten för att ett psykiatriskt 

tillstånd föreligger inom den kliniska gruppen är långt mycket större än i normalgruppen 

(Goodman & Goodman, 2009). 

 

Trots tillräckligt bra värden för sensitivitet och specificitet i föräldraskattningen, såväl utifrån 

ROC-analysen som då cut-off skapas utifrån 90:e percentilen, finns fortfarande en betydande 

överlappning mellan grupperna. Den största delen av överlappningen har i föräldraskattningen 

av Totala problem värden mellan 9-15. Cut-off utifrån ROC-analysen är 9 och ger en sensitivitet 

på 93,4 % och cut-off utifrån 90:e percentilen är 15 och ger en specificitet på 89,4 % (se Tabell 

7). I enlighet med vad som visats i tidigare forskning om hjälpsökande beteenden (Goodman, 

1999) och att det för att ställa en psykiatrisk diagnos inte bara handlar om symptombelastning 

utan även om hur mycket individen besväras av sina svårigheter (APA, 2013) förväntas Impact 

vara högre i den kliniska gruppen än i normalgruppen. 

 

För att pröva rimligheten i andel individer i en normalpopulation med ett psykiatriskt tillstånd 

kan aktuella siffror jämföras med tidigare forskning. Trots att prevalsen i en del studier faktiskt 

kan närma sig uppåt 30 % (Wicks-Nelson & Israel, 2015) är siffror kring 10 % både mer 

frekvent förekommande och kan även anses bygga på mer tillförlitliga datainsamlingsmetoder 

(Goodman et al., 2000a; Ries Merikangas et al., 2009; Socialstyrelsen, 2013; Wicks-Nelson & 

Israel, 2015). Av denna anledning verkar cut-off utifrån 90:e percentilen rimligare än den 

skapad av ROC-analysen. 

 

Anmärkningsvärt är dock hur stor skillnad det är mellan cut-off skapad utifrån de olika 

metoderna. Definitioner av psykiatriskt tillstånd är delar av det kategoriska system som bland 

annat finns i DSM (APA, 2013). Psykisk ohälsa är en bredare term och är dessutom 

dimensionell. En del av de med psykisk ohälsa kan även klassas som att de innehar ett 

psykiatriskt tillstånd (Socialstyrelsen, 2013). Utifrån dessa definitioner, samt den kontinuerligt 

ökande andelen individer med ett psykiatriskt tillstånd i en population där totalskalan i SDQ 

ökar (Goodman & Goodman, 2009), är det rimligt att anta att andelen individer med ett 

psykiatriskt tillstånd är betydligt högre i den kliniska gruppen än i normalgruppen. Vad gäller 

andelen individer med förhöjd grad av psykisk ohälsa, utan att för den delen kunna klassificeras 

med ett psykiatriskt tillstånd, är den troligtvis mycket större i den kliniska gruppen, men den 

behöver inte vara betydelselöst liten i normalgruppen. 

 



19 

 
 

Inspirerat av Goodmans algoritm (Goodman et al., 2000a) och kategorisering i trolig, möjlig, 

eller osannolikhet (närvaro av ett psykiatriskt tillstånd), samt definitionerna av psykisk ohälsa 

och psykiatriskt tillstånd, skulle cut-off från ROC-analysen (12 för Total ungdom) och den från 

90:e percentilen (18 för Total ungdom) kunna tolkas enligt följande: 1-11 – ingen psykisk 

ohälsa, 12-17 – högre grad av psykisk ohälsa föreligger, samt 18-40 – hög grad av psykisk 

ohälsa och troligt att psykiatriskt tillstånd föreligger. Denna indelning skulle uppmärksamma 

den risk som förhöjd psykisk ohälsa (eller subkliniskt tillstånd) medför utan att för den delen 

sjukdomsförklara det. 

 

Detta skulle innebära att det i normalgruppen förutom 10 % med ett psykiatriskt tillstånd även 

(utifrån ungdomens SDQ Total) skulle finnas 25 % med förhöjd psykisk ohälsa. Utifrån 

förälderns SDQ Total skulle denna siffra istället vara 11 %. På samma sätt skulle andelen 

ungdomar i den kliniska gruppen som också skulle klassificeras med ett psykiatriskt tillstånd 

vara 34,4 %. I så fall skulle självskattningen korrekt ha identifierat 34,4 % ur den kliniska 

gruppen och 10 % ur normalgruppen med ett psykiatriskt tillstånd. Problemet med detta 

resonemang är att föräldraskattningen istället skulle identifiera 69,5 % ur den kliniska gruppen 

med ett psykiatriskt tillstånd. Frågan blir därmed ifall SDQ som screeninginstrument för 

psykisk ohälsa fungerar väl i föräldraskattningen och sämre för självskattningen, eller om 

barnets svårigheter av någon anledning underskattas av föräldern i normalgrupp och överskattas 

av föräldern i klinisk grupp. Med andra ord: finns det en reell skillnad i psykisk ohälsa mellan 

grupperna som föräldraskattningen visar, eller är skillnaden i psykisk ohälsa mellan grupperna 

egentligen inte särskilt stor, som självskattningen visar? 

 

Argument för att föräldraskattningen är mer valid är dess högre prediktiva validitet då SDQ i 

England prövats mot diagnostiska intervjuer (Goodman et al., 2000a), något som även prövats 

i Norge (Heiervang et al., 2008) där föräldraskattningen av Affektproblem visserligen 

underskattade prevalensen av ångest- och depressionsstörningar, men där de i övrigt 

motsvarade ”gold standard”. Därmed skulle en del av skillnaden mellan föräldrars rapportering 

av totala svårigheter i jämförelse med ungdomens i normalgruppen kunna förstås utifrån denna 

underrapportering av affektproblem, men trots detta är ändå det troligare att skillnaden i psykisk 

ohälsa mellan grupperna bättre motsvaras av föräldraskattningen än av självskattningen. Hur 

mycket föräldraskattningen är kontextberoende står sig osagt i denna studie, men det finns en 

möjligt att skillnaderna i föräldraskattningen överskattas på grund av skillnader i hur formuläret 

samlades in. Det finns även en möjlighet att självskattningen i den kliniska gruppen är 

underskattad med ca 2 poäng på Totala problem. Att interbedömmarreliabiliteten mellan 

ungdom och förälder är begränsad behöver egentligen inte vara särskilt förvånande, eftersom 

ungdom bedömer sig själv utifrån alla möjliga situationer, medan föräldern bara träffar sitt barn 

i vissa miljöer. Av denna anledning borde rimligtvis överensstämmelsen mellan barn och 

förälder variera med hur mycket de träffas. 

 

Styrkor och svagheter 

En styrka med studien är dess design, att såväl självskattning som föräldraskattning användes i 

normalgrupp och i klinisk grupp, något som möjliggjorde jämförelser mellan grupperna, men 

även mellan bedömare. Inte bara totalskalan undersöktes, utan även Impact, något som bidrar 

med värdefull information. Det kliniska urvalet är relativt stort och antal frågor som inte 

besvarats var också lågt. 

 

En uppenbar nackdel är dock att ingen information finns om psykiatriskt tillstånd, där 

exempelvis en jämförelse med diagnostisk intervju att validera SDQ gentemot skulle varit 

belysande. Kriteriet som instrumentet prövas emot är ifall individen tillhör normalgrupp eller 
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klinisk grupp. Det är dock inte känt hur många i respektive grupp som faktiskt har en psykiatrisk 

diagnos. Trots att detta kan vara en svaghet har samma kriterium använts tidigare. I Rutter 

(1967) till exempel, var kriteriet för onormal (eng. abnormal) att eleven skulle gå till en 

psykiatrisk klinik. Samma gäller Goodman (1997), Goodman et al. (1998) och Malmberg et al. 

(2003). 

 

Insamlingsproceduren har sett olika ut för normalgruppen och den kliniska gruppen, något som 

kan ha påverkat hur deltagarna svarat. För normalgruppen samlades självskattningen in i grupp, 

medan det för den kliniska gruppen samlades in individuellt, där ungdom och förälder många 

gånger haft möjlighet att ställa frågor om det fanns items som var otydliga. Detta kan dels 

påverka antal frågor som inte har besvarats men även hur de har svarat. I Hoofs et al. (2015) 

syntes en skillnad i medelvärde på två poäng i Totala problem mellan de som besvarades i grupp 

och de som fyllt i enskilt. En annan stor skillnad är att den kliniska gruppen är medvetna om att 

svaren kan komma att betraktas av behandlingsteamet och att deras svar därför inte är anonyma, 

något som mycket väl kan påverka hur frågorna besvarades. Koskelainen, Sourander och 

Vauras (2001) noterade exempelvis en skillnad på ca 2-3 poäng mellan de som fyllt i SDQ 

anonymt och de som fyllde i på ett sätt som gjorde att individen kunde identifieras, något som 

de menar eventuellt kunde hänföras till social önskvärdhet.  

 

Slutligen kan urvalens representativitet ifrågasättas. I normalgruppen är individer med hög 

socioekonomisk status överrepresenterade och i den kliniska gruppen saknas 

sociodemografiska uppgifter. Huruvida ungdomar från en strukturerad dagverksamhet kan 

sägas vara representativa för kliniska grupper i stort står sig också osagt. Trots dessa 

ifrågasättanden styrks representativiteten mot resultatens likhet med tidigare studier. Med tanke 

på det bortfall som finns i tidigare studier: 40 % från normalgruppen (Smedje et al., 1999), 

mellan 7-22 % i normalgrupp (Hagquist, 2007) liksom normalgruppen i aktuell undersökning, 

kan representativiteten i dessa urval ifrågasättas. Ett rimligt antagande, som även kan vara 

föremål för vidare studier, skulle kunna vara att individer med försämrad psykisk hälsa är 

överrepresenterade i dessa bortfall. 

 

Vidare studier 

Framöver kan med fördel vidare validering av SDQ inom Sverige genomföras. Att validera 

självskattningen, föräldraskattningen och lärarskattningen av SDQ mot diagnostiska intervjuer 

är ett sätt att vidare undersöka skillnader i överensstämmelse och därmed kan även algoritmen 

(Goodman et al., 2000a) prövas under svenska förhållanden. För att minska påverkan av 

kontextuella faktorer bör också insamlingsproceduren vara så standardiserad som möjligt. 

Likaså bör kön, ålder och socioekonomisk status beaktas. 

 

Slutsatser 

Föräldraskattningen av SDQ har en utmärkt förmåga att skilja mellan grupperna, och den är 

därmed att föredra framför självskattningen för att screena för psykisk ohälsa. Såväl totalskalan 

som Impact-skalan fungerar mycket väl. Trots detta förekommer falska positiva och falska 

negativa även i föräldraskattningen. Dessutom är skillnaden stor mellan cut-off härledda ur den 

90:e percentilen i jämförelse med ROC-analys. För att tydliggöra att cut-off inte är en klar gräns 

mellan sjuk och frisk, utan att det istället är fråga om grader av sannolikheter längs ett 

kontinuum, skulle en tredje kategori kunna övervägas. Goodman et al. (2000b) använder tre 

kategorier: trolig, möjlig och osannolik, för att bedöma sannolikheten för att ett psykiatriskt 

tillstånd är rådande. I denna kategori har det tidigare visat sig att många falska positiva och 

falska negativa hamnar. 
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Praktiska implikationer 

Screening kan medföra att tidigare oupptäckt psykisk ohälsa identifieras, något som kan leda 

till att ytterligare svårigheter motverkas. Men riskerna är också flera. Förutom det lidande som 

ett falskt positivt test kan orsaka (Ogden, 2000; Swets, 1992) finns det idag även en risk att 

avvikande beteende är för brett definierat av DSM (Wicks-Nelson & Israel, 2015), en 

överdiagnosticering som skulle kunna leda till att vanliga svängningar i grad av psykisk ohälsa 

istället sjukdomsförklaras, en tendens som lätt kan späs på av falska positiva resultat i screening. 

 

Goodman (1997) diskuterar hur cut-off borde justeras utifrån om instrumentet används i en 

normalgrupp eller klinisk grupp, detta eftersom antalet falska positiva och antalet falska 

negativa som erhålls kommer påverkas. Frågan som användaren behöver ställa sig är då alltså 

värdet av att identifiera en sjuk, risken med att inte identifiera någon som sjuk, värdet av att 

identifiera någon som frisk, samt risken med att felaktigt identifiera någon som frisk. 

 

Föräldraskattningen är mer användbar än självskattningen för att predicera psykiatriska 

tillstånd. Som screeninginstrument har SDQ visat sig finna flest med vanliga diagnoser och inte 

så många med ovanliga (t ex specifika fobier, agorafobi eller ätstörningar), På grund av hög 

samsjuklighet hittas ändå många med lite ovanligare störningar (Goodman et al., 2000a). En 

fråga att ställa sig är vad som händer efter screeningen, samt om tidig upptäckt av psykisk 

ohälsa faktiskt kan leda till ett mer positivt utfall. Hur ska exempelvis gränsfallen, de som 

befinner sig nära cut-off hanteras? Goodman et al. (2000a) föreslår att de som befinner sig på 

gränsen skulle kunna medföra ytterligare en screening efter sex månader. En annan viktig poäng 

är att för gränsfall gällande symptom se till hur mycket individen besväras av sina svårigheter. 
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