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Sammanfattning 

Studien, en multicenterstudie, som genomfördes vid barnpsykiatriska mottagningar i 

mellansverige, med kvantitativ ansats och konsekutivt urval ämnade utforska om ett deltagande i 

föräldrautbildningen STRATEGI för omsorgspersoner till barn med ADHD påverkar synen på 

familjefunktionen. Den ämnade också undersöka om självskattningsskalan SCORE- 15 som 

ännu inte validerats för svenska förhållanden kan urskilja en klinisk population i Sverige och 

valideras med hjälp av instrumentet Familjeklimat. Datainsamling skedde via upprepade 

mätningar via standardiserade protokoll i samband med föräldrautbildningen STRATEGI. 

Resultaten visade att deltagande i föräldrautbildningen STRATEGI kan ha effekt på synen på 

familjefunktionen för de omsorgspersoner som rapporterar högst problemtyngd. Resultaten i 

studien korrelerar väl med mätningarna från tidigare studier av kliniska populationer av 

O'Hanrahan (2016). Validiteten hos SCORE-15 tycks vara hög. SCORE-15 tycks fungera för en 

svensk population och bedöms kunna urskilja en klinisk population. SCORE-15 visar sig vara ett 

användbart kliniskt instrument. 

Nyckelord: ADHD, SCORE-15, Familjeklimat, föräldrastödsprogram, STRATEGI, validering 
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Abstract 

The study, a multicenter study, conducted at the child psychiatric clinics in central Sweden, with 

a quantitative approach and consecutively selection aimed to explore whether a participation in 

the parental training programme STRATEGI for caregivers to children with ADHD affects the 

perception of family function. It meant also to examine whether self-rating scale SCORE-15 can 

distinguish a clinical population in Sweden and be validated using the instrument Familjeklimat. 

Data collection was done through repeated measurements using standardized protocols in 

connection as the caregivers participated in the programme. The results showed that participation 

in the parental education programme STRATEGI could have an effect on the perception of 

family function for the caregivers who reported having the largest impact of problems. The 

results of the study correlates well with measurements from previous studies of clinical 

populations (O'Hanrahan (2016). The validity of the SCORE-15 appear to be high. SCORE-15 

seems adapted to a Swedish population and is expected to distinguish a clinical population. 

SCORE-15 is therefore a useful clinical instrument. 

 

Keywords: ADHD, SCORE-15, parental training programme, STRATEGI, validation  
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EFFEKTER AV FÖRÄLDRAUTBILDNINGEN STRATEGI PÅ 

FÖRÄLDRARS SYN PÅ FAMILJENS FUNKTION 

 

Barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder behandling och vårdinsatser till en stor andel 

patienter med diagnosen ADHD. Utöver medicinering, vilket idag är en mycket vanlig 

intervention vid detta tillstånd, erbjuder många BUP-kliniker föräldrautbildningar riktade till 

vuxna i barnets närhet och då oftast i deras roll som omsorgspersoner i familjelivet. 

Psykopedagogiska inslag i grupp används ofta för att spara tid och resurser och då är det viktigt 

att utforska om de håller måttet och ger en önskvärd effekt. Bidrar en föräldrautbildning till en 

minskad känsla av kaos, distans och ökad närhet? Det är av stort värde att vetenskapligt kunna 

påvisa effekten av en barnpsykiatrisk intervention på familjens funktion utifrån generell 

systemteori (von Bertalanffy 1968). 

 

Tidigare forskning 

Generell systemteori formulerades av Ludvig von Bertalanffy (1968). Systemteorin 

stipulerar att ett system består av ett antal olika delar som alla påverkar varandra. Om någon av 

delarna förändras kommer de andra delarna i systemet att påverkas och antingen förändras så att 

systemet fungerar på ett nytt sätt eller genom feedback-system förmå den förändrade delen att gå 

tillbaka till ursprungsläget, s k homeostasis (Bertalanffy, 1968). Systemteorin stipulerar också att 

helheten är större än summan av delarna, då relationerna och interaktionerna i ett system som 

exempelvis en familj påverkar varandra på en mängd olika sätt (Bertalanffy, 1968). Minuchin är 

en av de familjeterapeuter som byggt vidare på bland annat von Bertalanffys idéer och har i sin 

teori, den strukturella familjeterapin (Minuchin, 1999), poängterat vikten av subsystem, 

hierarkier och gränser inom familjesystemet. Minuchin menar att föräldrasubsystemet bör vara 

överordnat barnsubsystemet för att familjesystemet skall fungera optimalt (Minuchin & 

Fishman, 1990; Minuchin, 1999). För att föräldrasubsystemet skall fungera på ett optimalt sätt 

behövs, utöver ekonomiska och sociala förutsättningar, kunskap om hur just de egna barnen 

fungerar och vilka styrkor och svårigheter de har. Att utöva föräldraskap till ett barn med 

psykologiska, kognitiva och/eller psykiatriska svårigheter innebär sannolikt större utmaningar än 

ett föräldraskap till barn utan dessa svårigheter. För att barnet skall få hjälp med sina svårigheter 

krävs alltså inte enbart insatser utifrån utan också inifrån familjesystemet. För att en förändring 

skall kvarstå över tid krävs att det är en förändring av andra ordningen (Watzlawick, Weakland, 
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& Fisch, 1978), vilket innebär en mer genomgripande förändring av en familjs samspelsmönster 

och kommunikation. Barn och ungdomar som har psykiska svårigheter och som kommer till 

barn- och ungdomspsykiatrin kommer sällan ensamma dit och de interventioner som erbjuds 

involverar ofta familjen och föräldrarna på ett eller annat sätt (BUP Stockholm, 2015). Det finns 

omfattande forskningsstöd när det gäller vikten av att använda sig av systemiska interventioner 

när det gäller att behandla psykiska symtom hos barn och unga, framför allt vad gäller 

externaliserade symtom (Carr, 2014).  

ADHD är en av de vanligaste barnpsykiatriska diagnoserna idag. Prevalensen bland 

skolbarn ligger runt 5% enligt en metaanalys från 2007 (Polanczyk, de Lima, Horta, Biederman, 

& Rohde, 2007). I en annan metaanalys  anger man att prevalensen bland vuxna ligger kring 

2.5% internationellt (Simon, Czobor, Bálint, Mészáros, & Bitter, 2009). Kärnsymptomen vid 

ADHD utgörs av svårigheter att reglera impulser, uppmärksamhet och aktivitetsnivå. 

Symptomen skall ha debuterat före 12 års ålder (DSM-5) samt innebära ett kliniskt signifikant 

lidande för patienten. ADHD graderas i och med DSM-5 i tre nivåer - lindrig, medelsvår och 

svår. För barn med ADHD blir framför allt skolgången ett stort bekymmer då de får svårt att 

uppnå förväntande prestationer (Daley & Birchwood, 2010). En stor del av barn, ungdomar och 

vuxna erhåller farmakologisk behandling mot sina symtom och då framför allt metylfenidat 

(Socialstyrelsen, 2004) Konsensus råder kring att medicinering bör kompletteras med annan 

icke-farmakologisk behandling för att uppnå största möjliga nytta för patienten (Socialstyrelsen, 

2004). I en av de största studier som genomförts avseende medicinering av barn och unga, den s 

k MTA-studien (Swanson & Volkow, 2009), framkom att effekten av centralstimulerande 

läkemedel avtog efter i genomsnitt tre år. Det man också fann i studien var att barnen, efter tre 

års medicinering, blev i genomsnitt 2 cm kortare och vägde i genomsnitt 2 kilo mindre än barn i 

en kontrollgrupp som inte hade medicinerat (Swanson & Volkow, 2009). Detta talar starkt för att 

man under pågående medicinering med centralstimulerande läkemedel, där medicineringen har 

god effekt, bör erbjuda psykologiska och pedagogiska insatser för att kunna använda sig av dessa 

strategier efter avslutad medicinering.  

I en metaanalys publicerad 2014 (Hodgson, Hutchinson, & Denson, 2014) ville 

författarna klarlägga vilka icke-farmakologiska behandlingsmetoder som tycks ha störst effekt 

för ungdomar under 18 år, med normal begåvning och med diagnos ADHD. I metaanalysen fann 

man 14 olika behandlingsstudier genomförda efter 1994 och som var icke-farmakologiska och 

publicerade på engelska i vetenskapliga tidskrifter. De behandlingsmetoder som utvärderades var 

beteendeträning, neuro-feedback, multimodala psykosociala insatser, skolbaserade program, 
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föräldrastödsprogram, arbetsminnesträning samt själv-monitorering. Det bör tilläggas att det 

handlar om 382 individer som erhöll någon form av behandling och 243 som ingick i olika 

kontrollgrupper. Det är alltså ingen stor metaanalys med hänsyn taget till hur många individer 

som behandlas för ADHD internationellt. Det man fann var att de icke-farmakologiska 

behandlingsmetoder som tycktes ha störst effekter sett till effektstorlek var beteendeträning för 

barnet och neuro-feedback. Effekterna i all behandling var störst hos flickor och lägst för barn 

med ADHD av kombinerad typ (DSM-IV). Ålder på barnet hade ingen påverkan på resultaten. 

Det finns stark evidens för att föräldrastödsprogram har effekt vad gäller att förändra 

barns beteende och symtom, att minska föräldrars upplevelser av stress i sitt föräldraskap samt 

föräldrars uppfostringsbeteende (Lundahl et al, 2006; Trillingsgaard, Trillingsgaard, & Webster-

Stratton, 2014; Stattin, Enebrink, Özdemir, & Giannotta, 2015). De vanligaste 

föräldrastödsprogrammen som används i Sverige idag är ABC, Connect, Cope, De otroliga åren 

(TIY) och Komet (Stattin et al, 2015). ABC-programmet kan sägas vara av mer allmänt slag och 

används främst i icke-kliniska populationer och i ett mer preventivt syfte (Enebrink et al, 2014; 

Ulfsdotter, Lindberg, & Månsdotter, 2015). De flesta föräldraträningsprogram som används är 

program som baseras på beteendeterapeutiska teorier och tekniker (Stattin et al, 2015). 

Föräldrastödsprogram finns såväl på kommunal nivå, oftast inom socialtjänsten, som på 

landstingsnivå. I en översikt kring generellt föräldrastöd inom Hälso- och sjukvården som 

gjordes 2015 av Socialstyrelsen, framgår att föräldrastödsprogram används såväl inom mödra- 

och barnhälsovård, habilitering och barn- och ungdomspsykiatri (Socialstyrelsen, 2015). Enligt 

samma rapport framgår att hälso- och sjukvårdsinrättningarna sällan eller aldrig följer upp 

föräldrastödsarbetet (Socialstyrelsen, 2015). Här finns således en kunskapslucka och det finns 

goda skäl att anta att detsamma gäller för föräldrastöd på kommunal nivå. Ett annat bekymmer 

som rapporten tar upp är att föräldrastödet inte når alla föräldrar – det är exempelvis svårt att nå 

föräldrar med utländsk bakgrund och socio-ekonomiskt utsatta grupper (Socialstyrelsen, 2015).  

I en nyligen publicerad studie av Stattin et al (2015) har man jämfört olika 

föräldrastödsprogram och deras effekter i en svensk, klinisk population. Studien var 

randomiserad och innefattade föräldrar till sammanlagt 908 barn mellan 3-12 år på 30 olika  

öppenvårdsinrättningar, såväl landstingsbaserade som kommunbaserade, i Sverige. Föräldrar 

randomiserades till ett av två tillgängliga program vid varje inrättning, eller till en väntelista där 

de uppmanades att söka hjälp på annat håll under tiden. Detta för att få med aspekten av det man 

traditionellt kallar för sedvanlig behandling (”treatment as usual”). I den aktuella studien var tre 

av programmen beteendeterapeutiskt orienterade – Cope (Cunningham, 2005), De otroliga åren 
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(Webster-Stratton, Reid, & Hammond, 2004) och Komet (Kling et al, 2010). Den fjärde; 

Connect - bygger på anknytningsteori (Moretti, Holland, Moore, & Mackay, 2004). 

Föräldrautbildningen STRATEGI (Hellström, 2015) fanns inte med i denna studie. Studien fann 

att deltagande i föräldrastödsprogram medförde att barnen hade färre beteendeproblem efter 

avslutad behandling. Skillnaden var måttlig, sett ur statistisk synvinkel. Vad gäller ADHD-

liknande symtom så hade dessa också minskat, men denna skillnad var mindre, om än statistiskt 

signifikant. Vad gällde beteendeproblem hos barn så tycktes deltagande i Komet ge störst effekt, 

följt av Cope och De otroliga åren. Deltagande i Connect var likställt med att stå på väntelista, 

om man ser till symtom hos barnet. Vad gällde föräldrarnas känsla av kompetens, minskad 

stress, uppfostringsstil och egna psykiatriska symtom såsom depressivitet tycktes även här 

Komet vara det mest effektiva av föräldrastödsprogrammen. Därefter kom Connect. De två 

övriga programmen, Cope och De otroliga åren visade också effekter, men inte vad gäller lika 

många aspekter. 

Det finns en hel del studier där man fokuserat på föräldrastödsprogram riktade till just 

barn med ADHD, med eller utan komorbida diagnoser såsom trotssyndrom eller 

uppförandestörning (Danfort, Harvey, Ulaszek & Eberhardt McKee, 2006; Östberg & Rydell, 

2011; Trillingsgaard et al, 2014). Många av studierna har fokuserat på förskolebarn, men den 

svenska studien av Östberg och Rydell (2011) är ett undantag. I denna studie har man utvärderat 

effekten av ett program som kan användas för både föräldrar och lärare och som heter ”Metoder 

i vardagen/Strategies in Everyday Life” (Wirkberg, 2003) och som i sin tur är en modifierad, 

svensk version av Barkleys manual för föräldraträning för föräldrar till barn med ADHD 

(Barkley, 1997). I denna studie deltog 61 föräldrar och 68 lärare till barn med diagnosticerad 

ADHD och trotssyndrom. Föräldrarna gick i grupp i ett föräldrastödsprogram och lärarna gick i 

grupp i ett program avsett för lärare. Även denna studie fick resultat som antyder att deltagande i 

föräldrastödsprogram minskar symtom på ADHD och trotssyndrom hos barn. Effekten blev 

större om även barnens lärare deltog i ett program avsett för lärare. Effekten upplevdes störst i 

hemmet. 

STRATEGI är en utbildning som tagits fram av Agneta Hellström, beteendevetare och 

ägare av Sinus AB. Programmet bygger på beteendeterapeutiska principer och finns i två 

versioner – en för föräldrar till barn mellan 4-12 år och en för föräldrar till tonåringar mellan 13 

och 18 år (www.sinus.se). STRATEGI- programmet syftar till att, genom kunskapsförmedling 

och erfarenhetsutbyte, ge föräldrarna fördjupad förståelse för vad ADHD innebär, pedagogiska 

redskap att hantera vardagen samt kännedom om vilka stödinsatser från samhället de kan ha rätt 

till. Föräldrakursen består av fem lektionstillfällen om tre timmar (förmiddag eller eftermiddag) 
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en gång per vecka. Vid varje lektion avhandlas ett tema. Föreläsningspass med PowerPoint-

presentationer varvas med diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Programmet 

lämpar sig för såväl stora som mindre föräldragrupper (www.sinus.se).   

SCORE Systemic Clinical Outcome and Routine Evaluation (SCORE) är en 

självskattningskala utformad för att påvisa de förändringar i familjefunktion och 

familjerelationer som systemiska familje- och parterapeuter betraktar som tecken på terapeutiska 

förändringar. SCORE används också som ett mätinstrument för att bedöma familjens funktion 

inför en terapeutisk intervention (Stratton et al., 2010; Stratton et al., 2013). SCORE är utarbetad 

av familjeterapeuter men kan enligt upphovsmännen med fördel användas i flera olika 

konstellationer och familjesammansättningar och av kliniker, oberoende av psykoterapeutisk 

inriktning, med fokus på att utvärdera familjelivet runt deras klienter (Stratton et al., 2010).   

Instrumentet är utarbetat av Dr Julia Bland; professor Peter Stratton, Dr Emma Janes och Judith 

Lask (Stratton, Bland, Janes & Lask 2010) samt samlade erfarenheter från kliniker och 

familjeterapeutiska nätverk administrerade via e-post (Hamilton & Carr, 2015, Stratton et al., 

2010). En full redogörelse för utvecklingen av SCORE och hur nuvarande SCORE-15 

utvecklades har tidigare publicerats (Stratton et al., 2010).   

Den ursprungliga och längre versionen, SCORE 40, har reviderats till kortare varianter. 

Den längre versionen, visade sig vara mer svåradministrerad, detaljerad i kliniska sammanhang 

och bedömdes lämpa sig bättre för forskning (Stratton et al., 2006; Stratton & Hanks, 2008; 

Stratton et al., 2010). Utvecklingen resulterade i två varianter: SCORE-15 (Stratton et al., 2006, 

2010) och en SCORE med 28 items som utvecklades på Irland (Cahill et al., 2010). Alla 

versioner av SCORE har påvisats ha hög reliabilitet vid beräkningar med Cronbach´s alpha och 

samtliga versioner av SCORE är numera etablerade som instrument för att mäta och utvärdera 

familjens funktion i både England och Irland( O´Hanrahan et al., 2016; Hamilton & Carr., 2015; 

Cahill, O´Reilly, Carr, Dooley, & Stratton, 2010; Fay et al., 2013; Hamilton, Carr, Cahill, 

Cassells, &  Hartnett, 2015; Hartnett, Carr, & Sexton., 2015; Stratton et al., 2010). 

SCORE-15 har även utvecklats till en R-SCORE-15 version som anpassats för par, HBT 

personer, och personer som inte upplever att de har de närmaste relationerna med sin familj( 

Teh, Lask & Stratton., 2015).    

Formuläret fylls i av familjemedlemmar över 12 år, eller andra som lever i nära relation. 

Det finns en SCORE version riktad mot barn mellan 8-11 år som utarbetats av Jewell, Carr, 

Stratton, Lask och Eisler (2013) och det pågår även arbete för att utveckla en version riktad mot 
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vuxna med inlärningssvårigheter samt att utveckla en mer kulturanpassade version av SCORE 

(www.aft.org.uk).  

I jämförelse med andra familjeorienterade skattningsformulär står sig SCORE väl. 

Hamilton & Carr (2015)  presenterar i en översikt en jämförelse av sju  familjeorienterade 

självskattningsformulär (FAD, FACES-IV, SFI, FAM III, FES, FRS och SCORE). SCORE 

utmärker sig gentemot övriga ovannämnda familjeorienterade självskattningsformulär genom att 

ha goda psykometriska egenskaper, vara betydligt mer avgränsat, ta mindre tid att administrera 

och ha en känslighet för att kunna påvisa förändring av familjefunktionen över tid (Hamilton & 

Carr., 2015). SCORE är, jämfört med övriga familjeorienterade självskattningar, ungt och 

anpassat för modern integrativ psykoterapi, menar Hamilton & Carr (2015).   

Studier som visar på att SCORE är känsligt för förändring och påvisar den har 

genomförts av Stratton et al. (2014).  Familjemedlemmar fyllde i SCORE–15 innan en 

familjeterapeutisk intervention och igen efter fyra sessioner.  Hamilton et al. (2015) kunde också 

i en irländsk studie påvisa att SCORE-15 kunde uppvisa förändringar som ett resultat av 

systemiska interventioner som erbjudits till respondenten mellan tre till fem månader. SCORE-

15 har även kunnat differentiera mellan kliniska och icke kliniska fall både i England och på 

Irland (Fay et al., 2013; Hamilton et al., 2015; O´Hanrahan et al.,2016).  

Fay et al. (2013) bidrog med sin studie till att cut-off värden identifierades för irländska 

familjer med signifikanta emotionella och beteendeproblem. Cut-off värdet för föräldrarna  

bedömdes vara 1.9 där ett värde under tyder på god familjefunktion  Föräldrar över 2.9 tillhör 

topp 10% av populationen som har familjeproblem.  För tonåringar föreslår Fay et al. (2013)  att 

cut off gränsen är  2.9. Ett värde under detta tyder på god familjefunktion. Tonåringar med 

resultat över 4.3 tillhör topp 10% av populationen som har familjeproblem.  O´Hanrahan et al. 

(2016) utforskade patienter inom vuxenpsykiatrin med hjälp av SCORE-15 där det framkom att 

deras population skattade ett mer ansträngt familjeklimat jämfört med den icke kliniska 

populationen i studien genomförd av Fay et al. (2013). Ingen jämförelse har tidigare gjorts med 

familjefunktionsformulär som används i Sverige utan genomförs under 2016 vid Linköpings 

universitet. (Karhatsu & Hånell., 2016; Nordlander & Åhlander., 2016 ; Sturesson-Ljungblad & 

Thurfjell-Klein., 2016; Berzell., 2017).  

Den svenska översättningen av SCORE-15 färdigställdes under hösten 2015 under 

överinseende av Professor Per Gustafsson, Docent Marie Wadsby, samt Dr Madeleine Cocozza, 

i ett samarbete mellan Linköpings universitet och Association for Family Therapy & Systemic 

http://www.aft.org.uk/
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Practice. (www.aft.org.uk). Validering av SCORE-15 till svenska förhållanden pågår genom 

aktuella studier vid Linköpings universitet. (Karhatsu & Erneroth Hånell., 2016; Nordlander & 

Åhlander., 2016 ; Sturesson-Ljungblad & Thurfeldt-Klein., 2016; Berzell., 2017). 

Självskattningsinstrumentet Familjeklimat (Hansson, 1989) är ett diagnostiskt instrument 

som mäter det upplevda familjeklimatet genom fyra dimensioner. De variabler som mäts är; 

Närhet, Distans, Spontanitet och Kaos. Familjeklimat är standardiserat på så sätt att 

tillvägagångssättet är lika var gång det används samt att validering gjorts under instrumentets 

konstruktion. Validiteten av instrumentet har oss veterligen inte uppdaterats kontinuerligt eller 

validerats genom sammanställning av ett flertal undersökningar. Familjeklimat har använts och 

används idag inom socialtjänsten, psykiatrin och den somatiska vården för att diagnostisera 

familjer och för att se om någon förändring av familjens klimat har skett vid en insats. Söderlind 

& Johnsson (2004) konstaterar att det med hjälp av Familjeklimat går att påvisa en signifikant 

skillnad i skattningarna av familjeklimatet före och efter en behandling. Hansson (1989) menar 

att en välfungerande familj generellt har höga värden på faktorn Närhet och låga värden på 

faktorerna Distans och Kaos. En familj som anses vara dysfunktionell har låga värden på Närhet 

och höga värden på Distans och Kaos. Förutom att påvisa ett funktionellt eller dysfunktionellt 

mönster påvisar även Familjeklimat graden av dysfunktionalitet (Söderlind & Johnson, 2004).  

Det går alltså att urskilja olika grupper av familjer med hjälp av instrumentet.  

Söderlind & Johnsson (2004) problematiserar i sitt arbete över faktorn Spontanitet, då de 

menar att ingen tycks veta vad faktorn säger. Spontanitet är varken positivt eller negativt 

värdeladdat varför ordet kan ha olika betydelser för olika människor och ha olika betydelser i 

olika sammanhang. Spontanitet verkar ha samma värde oavsett om det är en klinisk grupp eller 

en icke-klinisk grupp som gör skattningen. 

På socialstyrelsens hemsida (2016) konstateras följande om Familjeklimat: 

”Begreppsvaliditeten hos Familjeklimat har visat sig vara tillfredsställande i ett par studier där 

man använt andra, liknande instrument som referens (Hansson, 1989; Söderlind & Johnsson, 

2004). För att validera faktorstrukturen har faktorerna korrelerats med resultat från andra 

självskattningsinstrument som mäter familjefunktion samt med kliniska bedömningar. Man har då 

funnit att faktorerna Närhet, Distans och Kaos korrelerar med dessa instrument, vilket tyder på 

god extern konsistens. Detta gäller dock inte faktorn Spontanitet, vilket förklaras med att 

spontanitet kanske mäter andra sidor av familjers funktion (Söderlind & Johnsson, 2004). 

Regressionsanalyser stödjer faktorstrukturen för faktorerna Närhet, Distans och Kaos men alltså 

inte faktorn Spontanitet, som snarare tycks mäta begrepp som har med konflikt att göra 

(Söderlind, 2006).”  

http://www.aft.org.uk/
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Syfte  

Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida deltagande i föräldrautbildningen 

STRATEGI för föräldrar och omsorgspersoner kan påverka deras syn på familjefunktionen 

hemma. Bidrar utbildningen till minskad känsla av kaos och distans och ökad närhet?  Kan det 

relativt nya formuläret SCORE- 15 urskilja en klinisk population i Sverige? I så fall – kan 

SCORE-15 valideras med hjälp av instrumentet Familjeklimat? 

Vi har inte haft för avsikt att jämföra STRATEGI med andra föräldrastödsprogram eller 

titta på effekten av STRATEGIS inverkan på barnets symptom. Vi har inte heller valt att ha en 

kontrollgrupp som erbjöds annan behandling då vår avsikt var att mäta effekten av 

interventionen STRATEGI.  

 

Frågeställningar 

Hypotes 1: Ett deltagande i föräldrastödsprogrammet STRATEGI bidrar till att ändra 

familjernas funktion mätt med SCORE-15.  

Hypotes 2: SCORE-15 klarar väl av att urskilja en klinisk, svensk population. 

Hypotes 3: SCORE-15 korrelerar med Familjeklimat. 

 

Metod 

Studien är en multicenterstudie, genomförd vid två olika barn- och ungdomspsykiatriska 

mottagningar i mellansverige. Ansatsen är kvantitativ och urvalet är ett bekvämlighetsurval 

(Borg, & Westerlund, 2014). Urvalet var konsekutivt, alla som anmälde sig till utbildningen 

tillfrågades om att delta i studien. Datainsamling skedde via standardiserade protokoll. 

Respondenterna fick fylla i samma formulär vid upprepade mätningar. Mätningarna gjordes i 

samband med uppstarten av föräldrautbildningen, direkt efter avslutad föräldrautbildning samt 

efter 5-8 månader efter avslutad föräldrautbildning. 
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Urval 

Målgruppen för vår studie var de omsorgspersoner till barn som har diagnosticerats med 

ADHD och som väljer att gå föräldrastödsprogrammet STRATEGI, tillhandahållet vid 

barnpsykiatriska mottagningar i mellansverige.  

Medgivande och godkännande för genomförandet av studien erhölls från 

verksamhetschefer vid berörda barnpsykiatriska kliniker. 

  

Bortfall 

Totalt anmälde sig omsorgspersoner till 115 barn att delta i föräldrautbildningen 

STRATEGI. Samtliga tillfrågades om att delta i studien. Omsorgspersoner till 95 barn valde att 

delta i studien och svara på minst en av enkätundersökningarna. Totalt inkom enkätsvar från 141 

omsorgspersoner, varav 130 mätningar i samband med föräldrautbildningens start, 94 mätningar 

direkt efter genomförd föräldrautbildning och 18 uppföljande mätningar vid 5-8 månader. Elva 

av de 141 svarspersonerna hade endast besvarat SCORE-15 och Familjeklimat vid sista 

STRATEGI-tillfället. Av de svarande som redovisas i studien var 82 kvinnor och 41 män. 

 

Konstruktion av frågeformulär samt genomförande 

Föräldrautbildningen STRATEGI genomförs med jämna mellanrum på barnpsykiatriska 

kliniken i Nyköping och Örebro och riktar sig till de familjer där ett barn diagnosticerats med 

ADHD/ ADD. Föräldrarna anmäler själva ett intresse till deltagande och kallas i anslutning till 

att kursen kommer gå. Samtliga anmälda hade i förväg, någon vecka innan kursstart, fått ett 

informationsbrev om att deras deltagande efterfrågades. Utbildningen har genomförts av 

kuratorer, psykologer och sjuksköterskor verksamma inom barn- och ungdomspsykiatrin som 

genomgått kursledarutbildningen i STRATEGI tillhandahållen av beteendevetare och 

pedagogkonsult Agneta Hellström, SINUS AB.  

Uppsatsförfattarna träffade kursledarna innan kursstart och lämnade över material som 

skulle delas ut och samlas in. Kursledarna fick direktiv att hänvisa alla frågor till oss, samla in 

materialet och skicka det via internpost i förseglat kuvert eller lämna över formulären 

personligen snarast efter insamling.  
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Datainsamlingen gjordes med hjälp av den svenska översättningen av SCORE-15 

(Stratton, 2010) samt Familjeklimat (Hansson, 1989). 

I SCORE-15 inhämtas alla uppgifter inom ramen för ett A4 papper. Först tar 

respondenten ställning till 15 olika påståenden av familjelivet, familjens process samt övriga 

indikatorer som påvisar familjens förhållanden på en femgradig Likertskala som spänner från 1= 

Beskriver oss mycket bra till 5= Beskriver oss inte alls bra. Det följer sedan två öppna frågor 

med möjlighet att med egna ord beskriva familjelivet och det huvudsakliga problemet som fört 

familjen till terapi. Respondenten ges sedan möjlighet att själv skatta problemtyngd och 

familjepåverkan på tre tiogradiga Likertskalor ( Stratton et al., 2010). Instrumentet genererar 

sedan ett totalvärde samt ett värde fördelat på tre från tre olika axlar; 1. Styrkor och 

anpassningsbarhet, 2. Överväldigad av svårigheter och 3. Störd kommunikation med vardera 5 

items. Ju högre värde desto större problemtyngd.  

Familjeklimat (Hansson, 1989) mäter familjefunktion och interaktionsmönster mellan 

familjemedlemmarna med hjälp av 85 adjektiv. Den som svarar skall stryka under minst 15 

adjektiv som beskriver hur samspelet och stämningen är i familjen. Familjeklimat bygger  på 

respondentens  upplevelser och inte på beteenden i familjen. Genom faktoranalys har adjektiven 

grupperats i fyra olika grupper. De fyra faktorerna är Närhet, Distans, Spontanitet och Kaos. 

Faktorn Närhet omfattar 18 adjektiv och beskriver ett positivt klimat med värme, trygghet och 

harmoni. Den beskriver  en familj som känner närhet till varandra (Söderlind & Johnson, 2004). 

Faktorn Distans omfattar 11 adjektiv och beskriver ett negativt klimat med kyla och 

avståndstagande mellan familjemedlemmarna (Söderlind & Johnson, 2004). Faktorn Spontanitet 

omfattar 6 adjektiv och beskriver familjens känslomässiga uttrycksfullhet i både positivt och 

mindre positivt klimat såsom livligt, vilt, spontant och explosivt (Söderlind & Johnson, 2004). 

Faktorn Kaos omfattar 6 adjektiv som alla beskriver ett klimat med oro, förvirring och 

instabilitet i familjen. De beskriver  en familj i kaotiskt och oordnat tillstånd (Söderlind & 

Johnson, 2004). Beräkning av formuläret sker genom att ju fler adjektiv som skattas inom 

respektive faktor ju högre blir värdet på den faktorn.  

Formulären placerades i samma ordning vid samtliga mättillfällen. Ett översiktsblad med 

personuppgifter och datum först för att kunna koda föräldrar till samma barn och koppla ihop de 

olika mätningarna. Formulären delades ut av kursledarna i samband med slutet av första 

kurstillfället av STRATEGI till samtliga deltagare. Inför utdelning av formulären erhöll 

kursledarna skriftliga riktlinjer på vad de skulle säga inför respondenterna, innan formulären 

delades ut – detta för att kunna ha så lik datainsamling som möjligt. Ingen av uppsatsförfattarna 
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var med vid utdelningen då vi med vår närvaro inte ville påverka graden av bortfall. Inför sista 

STRATEGI-tillfället lämnades ånyo nya formulär ut till samtliga närvarande för en uppföljande 

mätning med samma disposition som föregående tillfälle och samma instruktioner som sist. Den 

sista uppföljande mätningen genomfördes minst 6 månader efter påbörjad kursstart. Den 

administrerades genom brevkorrespondens där vi skickade ut formulär till samtliga deltagare 

som valt att svara vid något tillfälle. En hänvisning till tidigare mätningar bifogades liksom en 

uppmaning att skicka in svaren snarast i det för frankerade adresserade kuvertet. Föräldrar 

boende i samma hushåll fick individuella brev.  Datainsamlingen pågick från oktober 2015 till 

juni 2016.  

Det har inom ramen för uppsatsarbetet inte varit möjligt att genomföra en tredje och sista 

uppföljande mätning på de familjer som erbjudits STRATEGI efter januari 2016.  

Bearbetning och analys av data 

Data från de ifyllda formulären har matats in i ett Excel dokument för att sedan föras 

över till statistikprogrammet SPSS version 23 for Mac för vidare bearbetning.  

Insamlade data gällande SCORE-15 har jämförts med data insamlat av Erneroth Hånell 

& Karhatsus normalpopulation i Sverige (2016). Insamlade data gällande Familjeklimat har 

jämförts med SCORE-15. Korrelationer mellan de båda instrumenten har beräknats med 

Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient (Borg & Westerlund, 2014). 

 

Etiska överväganden 

Studien har granskats och godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping (D-

nr 2015/347-31). Föräldrarna informerades på förhand i ett hemskickat brev om studiens syfte 

och hur genomförandet skulle gå till samt vad det insamlade materialet skall användas till. De 

fick veta att deras delaktighet var frivillig, deras anonymitet garanterades och att de närsomhelst 

kunde välja att avbryta sin medverkan. Valde de att avstå skulle det inte på något sätt påverka 

deras barns psykiatriska behandling. I brevet fanns även uppgifter om oss som genomförde 

studien, vem som är huvudman samt våra kontaktuppgifter om frågor skulle uppstå. Ingen av 

uppsatsförfattarna hade direkt kontakt med uppgiftslämnare utan all kommunikation skedde 

skriftligt och genom ombud. Detta för att säkerställa att uppsatsförfattarna inte skulle ha något 

direkt inflytande på behandlingsinsatserna eller resultatet av skattningarna i formulären och 

därmed riskera s k forskarbias (Depoy & Gitlin, 1999). I etiska överväganden har 
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uppsatsförfattarna bedömt att inga barn får anses ha farit illa av att deras omsorgspersoner 

deltagit i studien.  

Alla deltagande har ombetts skriva sitt och barnets namn på försättsbladet för att vi ska 

kunna koda dem gemensamt. Formulär har efter datainsamling tilldelats kodnummer för att 

kunna hanteras i statistikprogrammet. I uppsatsen är alla personuppgifter avidentifierade för att 

behålla anonymiteten.  

Det insamlade materialet har under arbetsfasen förvarats på respektive klinik under 

patientsäkra former.   

Efter uppsatsexaminationen kommer alla formulär förvaras i arkiv på Avd för BUP/IKE/Med fak 

LiU under stipulerad arkiveringstid för att därefter malas.  

Då uppgifterna i uppsatsen redovisas anonymt och på gruppnivå har det inte bedömts 

aktuellt att låta respondenterna ta del av innehållet före publicering. Uppsatsen uppfyller därmed 

fyra av de etiska kraven som vetenskapsrådet (1990) påtalat; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

   

Resultat 

Hypotes 1: Ett deltagande i föräldrastödsprogrammet STRATEGI bidrar till att ändra 

familjernas funktion mätt med SCORE-15. 

Skattningar på helgruppsnivå med SCORE-15 visar ingen förändring vid mätning T2 

jämfört med mätning T1 (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Förändringar i medelvärden på hel- och delskalenivå vid mätning före och efter genomförd 

föräldrautbildning (n=94) 

Delskala  n  medelvärde  sd   p 

Styrkor T1  94  2,12  0,64    

Styrkor T2  94  2.12  0,66   0,936 

Problem T1  94  2,54  0,91    

Problem T2  94  2,48  0,88   0,394 

Kommunikation T1  94  2,17  0,72    

Kommunikation T2  94  2,18  0,77   0,839 

Total SCORE T1  94  2,28  0,61    

Total SCORE T2  94  2,26  0,63   0,696 
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Vid en granskning av svaren för enskilda familjer har dock en del skattat markant 

förbättring medan andra skattat försämring, varför det i medeltal inte blir någon förändring (se 

figur 1). 

 

Figur 1. Förändringar i familjefunktion, mätt med medelvärde för hela SCORE-15-skalan (före 

föräldrautbildning - efter föräldrautbildning, d v s ett positivt värde är en förbättring), n=94. 
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De 49 omsorgspersoner som skattat SCORE-15 över genomsnittet för klinisk population 

skattar dock signifikant lägre på SCORE-15 vid mätning T2  (p=0.031) (se tabell 2). 

Tabell  2.  Parade t-test  T1 och T2 SCORE-15 delskalor och totalpoäng  

  n  medelvärde  sd  95 % konfidens  p 

Styrkor  49  .14  .06  -.05 .33  ns 

Problem  49  .24  .74  .02 .45  * 

Kommunikation  49  .08  .54  -.11 .26  ns 

Totalpoäng  49  .15  .47  .01 .29  * 

p *=<0.05 

 

 

Ett deltagande i föräldrautbildningen STRATEGI påverkar ej alla föräldrars uppfattning 

om familjefunktionen mätt med Familjeklimat och SCORE-15. Det framkommer dock påverkan 

i enskilda familjer samt i de familjer som i första mätningen skattar störst problemtyngd enligt 

SCORE-15.  

Uppföljning efter 5 –8 månader finns  för 17 omsorgspersoner. Här framkommer inte 

heller någon förändring på helgruppsnivå från mätning T1 till mätning T3.  

 

Hypotes 2: SCORE-15 klarar väl av att urskilja en klinisk, svensk population. 

I jämförelse med resultaten från en genomförd studie av en icke-klinisk, svensk 

population (Erneroth Hånell, & Karhatsu, 2016), så skattar de omsorgspersoner som deltagit i 

föräldrautbildningen STRATEGI  signifikant högre avseende alla problemområden i SCORE-15 

(se tabell 3).  
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Tabell 3. Skillnader i medelvärden och standardavvikelser mellan deltagarna i denna studie före 

genomförd föräldrautbildning och svensk icke-klinisk population. 

 n medelvärde sd diff p 

Män/Kvinnor 41/82      

Total SCORE 130 2,26 0.61 0,71 * 

Styrkor 130 2,10 0.64 0,41 * 

Problem 130 2,54 0.90 1,09 * 

Kommunikation 130 2,16 0.72 0,63 * 

p*=<0.001 

Man brukar ange gränsen för vad som ska betraktas som onormalt (cut-off) vid 90:e 

percentilen, d v s de 10 % som har mest problem.  56% av föräldrarna som påbörjade 

föräldrautbildningen STRATEGI skattade över cut-off-gränsen på SCORE-15. 

 

Hypotes 3: SCORE-15 korrelerar med Familjeklimat. 

Hur omsorgspersonerna svarar på SCORE-15 korrelerar signifikant med svaren på 

Familjeklimat avseende Närhet (r=-0.605, p=.01), Distans (r=0.329, p=.01) och Kaos (r=0.462, 

p=.01), men inte Spontanitet (r=-0.036) (se tabell 4). 

 

Tabell 4. Korrelationer mellan totalpoäng SCORE och delskalorna i Familjeklimat beräknat 

med Spearmans rangkorrelation. 

  n  r    p 

Närhet  130  -0.60    * 

Distans  130  0.29    * 

Spontanitet  130  0.02    ns 

Kaos  130  0.40    * 

p=<0.01 
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Diskussion 

Viktigaste fynd 

Deltagande i föräldrastödsprogrammet STRATEGI bidrar inte till att ändra familjernas 

syn på funktion mätt med SCORE-15 på helgruppsnivå. Det tycks dock som om de 

omsorgspersoner som skattade högst problemtyngd före kursstart upplever en signifikant 

förbättring av familjefunktionen efter genomgången STRATEGI-utbildning. SCORE-15 förmår 

skilja ut en klinisk population från en icke-klinisk population .SCORE-15 korrelerar väl med 

Familjeklimat avseende faktorerna Närhet, Distans och Kaos. Däremot finns ingen korrelation 

mellan SCORE-15 och faktorn Spontanitet. 

 

Tolkning av fynden 

STRATEGI som intervention tycks inte bidra till en förändrad familjefunktion mätt med 

SCORE-15 på helgruppsnivå. STRATEGI utger sig dock inte för att vara ett behandlande 

föräldrastödsprogram utan är psykoedukativt och därmed mer inriktat på förändringar av första 

ordningen (Watzlawick et al., 1978). SCORE-15 mäter problemområden som skulle kräva en 

förändring av andra ordningen (Watzlawick et al., 1978) innan familjefunktionen förändras. Alla 

i familjen deltog dessutom inte i interventionen, vilket försvårar en förändringsprocess utifrån 

generell systemteori (von Bertalanffy, 1968).  Detta att det på helgruppsnivå inte framkom 

skillnader före och efter interventionen kan också ha berott på att vi i denna studie, liksom i 

många andra studier inte har nått vissa utsatta grupper. Socialstyrelsen problematiserar detta i sin 

rapport från 2015, där de noterar att föräldrastödsprogrammen inte når alla föräldrar. Utsatta 

grupper, såsom utrikes födda och föräldrar med låg socioekonomisk status går ofta miste om 

dessa insatser. I föreliggande studie har vi inte analyserat resultaten utifrån utbildningsnivå, 

etnicitet och könstillhörighet.  I en tidigare publicerad studie av SCORE-15 (Fay, et al. 2013) var 

det t ex större andel högutbildade mödrar som valde att delta och författarna spekulerar i att detta 

kan i sin tur ha påverkat resultatet. Så kan vara fallet även för denna studie. Det är också viktigt 

att ha i åtanke att barn och ungdomar med obehandlad ADHD riskerar en negativ utveckling 

såväl kunskapsmässigt som prosocialt (Socialstyrelsen, 2004). Denna utveckling påverkar 

sannolikt även familjens funktion. Sett i ljuset av detta kan en oförändrad syn på familjens 

funktion innebära att interventionen trots allt har haft en preventiv funktion.  

Det faktum att de 49 omsorgspersoner som skattade störst problemtyngd före 

interventionen  upplevde en förbättrad familjefunktion efter att ha genomgått STRATEGI kan ha 
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berott på flera olika variabler. Dessa personer kan ha varit i större behov av psykoedukation 

omkring ADHD, symptomatologi, rättigheter för den enskilde och samhällets stödinsatser än 

andra och fick kanske därmed ett annat sätt att se på sitt barn och bemötandet av barnet och 

upplever sig därför ha fått mindre problem. Det kan också vara så att just dessa 49 personer finns 

i den större grupp som deltagit vid alla kurstillfällen och därmed kunnat dra optimal nytta av 

informationen vid träffarna.  

  

Styrkor och svagheter med studien 

En styrka med studien är att det är en multicenterstudie med en relativt stor population 

och vid flera olika mättillfällen. Detta medför en möjlighet att generalisera resultaten till 

populationen omsorgspersoner till barn med ADHD som finns på BUP. 

En svaghet i studien är att vi inte använt någon form av skattning avseende barnets 

symptomnivå, exempelvis Child Behavior Check-List (Achenbach & Rescorla, 2001). Effekter 

av föräldrautbildningen STRATEGI hade möjligen kunnat påvisas här. Dessutom har vi inte 

tagit hänsyn till eventuell komorbiditet och hur denna i så fall kan ha påverkat resultatet. Vi vet 

heller inte om barn till omsorgspersonerna i studien har erhållit farmakologisk behandling 

parallellt med föräldrautbildningen och hur detta i så fall kan ha påverkat utfallet. 

Andra svagheter med studien är att det är oklart hur följsamheten och deltagande i 

programmet har sett ut på individnivå. Det gör att mätningarna vid T2 speglar både deltagare 

som fullföljt alla fem kurstillfällen och deltagare som deltagit vid färre tillfällen. Det är möjligt 

att respondenternas följsamhet, sett till närvaro vid antal lektioner skulle kunna haft betydelse för 

utfallet. Resultatet i undersökningen skall också ses i ljuset av att vårt material grundar sig på 

dem av de deltagande föräldrar som valde att tacka ja till programmet och som deltog i studien. 

Det är oklart för författarna hur många omsorgspersoner till barn med ADHD som valt att inte gå 

föräldrautbildningen STRATEGI. 

En annan svaghet med studien är att SCORE-15 inte är anpassat till vuxna eller barn med 

inlärningssvårigheter. Även instrumentet Familjeklimat innehåller en hel del adjektiv som kan 

vara obekanta för respondenter. Det är möjligt att svarsfrekvensen hade sett annorlunda ut om vi 

hade använt oss av enklare formulär. 
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Konklusion 

Föräldrautbildningen STRATEGI kan ha effekt på synen på familjefunktionen för de 

omsorgspersoner som rapporterar högst problemtyngd, mätt med SCORE-15. På helgruppsnivå 

är det dock tveksamt om föräldrautbildningen har effekt på omsorgspersoners syn på familjens 

funktion.  

Mätningarna med SCORE-15 i denna studie korrelerar väl med mätningarna från tidigare 

studier av kliniska populationer som tidigare publicerats (O'Hanrahan, 2016), i synnerhet vad 

gäller delområdet problem i SCORE-15. Validiteten hos SCORE-15 tycks också vara hög, då det 

korrelerar väl med tre valida faktorer i instrumentet Familjeklimat - Närhet, Distans och Kaos. 

Detta visar alltså att SCORE-15 tycks fungera även för en svensk population. SCORE-15 kan 

dessutom urskilja en klinisk population från en icke-klinisk. SCORE-15 visar sig härmed vara ett 

användbart kliniskt instrument som lämpar sig väl i arbetet med att urskilja familjefunktioner 

och för att mäta förändring och påvisa behandlingseffekt.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Inför framtida forskning skulle det vara av värde att granska resultatet från olika 

subgrupper i den population som deltagit i denna studie. Finns det subgrupper som skulle dra 

större nytta av ett deltagande i föräldrautbildning och hur kan man i så fall optimera utbildningen 

så att den passar dessa grupper och modifiera den så att den bättre passar andra?  

Det vore också av intresse att jämföra STRATEGI med andra föräldrautbildningar 

avseende ADHD. Som det är nu finns oss veterligen ingen sådan studie. En studie av 

föräldrautbildningen STRATEGI och dess effekter på barns symptom skulle också vara av 

intresse. 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Referenser 

Achenbach, T.M., & Rescorla, L. A. (2001). Manual for the ASEBA School-Age Forms and 

Profiles. Burlington, VT: University of Vermont, Research Center for Children, Youth, and 

Families. 

American Psychiatric Association. (2002). MINI-D IV Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV-TR. 

Kristianstad: Pilgrim Press. 

American Psychiatric Association. (2013). MINI-D 5 Diagnostiska kriterier enligt DSM-5. 

Stockholm: Pilgrim Press.  

Axberg, U. & Broberg, A. (2012). Evaluation of “The Incredible Years” in Sweden: The 

transferability of an American parent-training program to Sweden. Scandinavian Journal of 

Psychology, 53, 224-232.  

Benderix, Y. (2015). Familjer med barn och unga med psykisk ohälsa: - en litteraturöversikt om 

anhörigas erfarenheter samt insatser I form av information, stöd och behandling relevanta ur ett 

anhörigperspektiv. Kunskapsöversikt 2015:2. Nationellt kompetenscentrum anhöriga.  

von Bertalanffy, L. (1968). General system theory. New York: George Braziller. 

Borg, E., & Westerlund, J. (2014). Statistik för beteendevetare. Stockholm: Liber. 

BUP Stockholm. (2015). Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling. Stockholm: 

Stockholms läns landsting. 

Cahill, P., O´Reilly, K.,Carr, A., Dooley, B., & Stratton, P. (2010). Validation of a 28-item 

version of the systemic Clinical Outcome and Routine Evaluation in an Irish context: The 

SCORE-28. Journal of Family Therapy, 32, 210-231.  

Carr, A. (2014). The evidence base for family therapy and systemic interventions for child 

focused problems. Journal of Family Therapy, 36, 107-157. 

Daley, D., & Birchwood, J. (2010). ADHD and academic performance: why does ADHD impact 

on academic performance and what can be done to support ADHD children in the classroom? 

Child Care and Health Development, 36, 455-64.  

 

 



24 
 

Danforth, J. S., Harvey, E., Ulaszek, W. R., & Eberhardt McKee, T. (2006). The outcome of 

group parent training for families of children with attention-deficit hyperactivity disorder and 

defiant/aggressive behavior. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 37, 188-

205. 

Depoy, E., & Gitlin, L. N. (1999). Forskning – en introduktion. Lund: Studentlitteratur.  

Erneroth Hånell, H., & Karhatsu, A-H. (2016). (ej publ). Validering av självskattningsformulär 

om familjens samspel SCORE-15 i Sverige. Linköping: Linköpings universitet. 

Fay, D., Carr, A., O´Reilly, K., Cahill, P., Dooley, B., Guerin, S. et al. (2013). Irish Norms for 

the SCORE-15 and 28 from a National Telephone Survey. Journal of Family Therapy, 35, 24-42  

Hamilton, E., & Carr, A. (2015). Systematic Review of Self-Report Family Assessment 

Measures. Family Process, 10, 1-15.  

Hamilton, E., Carr, A., Cahill, P., Cassells, C., & Hartnett, D. (2015). Psychometric properties 

and responsiveness to change of 15- and 28-item versions of the SCORE: A family Assessment 

questionnaire. Family Process, 54, 454-463. Doi:10.1111/famp.12117.  

Hansson, K. (1989). Familjediagnostik (Akademisk doktorsavhandling). Lund: Lunds 

universitet, Institutionen för tillämpad psykologi. 

Hartnett, D., Carr, A., & Sexton, T. (2015). The Effectiveness of Functional Family Therapy in 

reducing Adolescent Mental Health Risk and Family Adjustment Difficulties in an Irish Context. 

Family Process,10, 1-18. 

Hellström. A. (2015). Föräldrautbildningen STRATEGI. (Kursledarmanual). Stockholm: Sinus 

AB.  

Hodgson, K., Hutchinson, A., Denson, L., (2014). Nonpharmacological 

Treatments for ADHD: A Meta-Analytic Review. Journal of Attention Disorders, 18, 

275-282. 

Jewell, T., Carr, A., Stratton, P., Lask, J .,& Eisler, I.(2013). Development of a Children´s 

version of the SCORE Index of Family Function and Change. Family Process, 52, 673-684. 

Minuchin, S. (1999). Familjer i terapi. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Minuchin, S., & Fishman, H. C. (1990). Livets dans. Stockholm: Wahlström & Widstrand.  



25 
 

O´Hanrahan, K.,White. M.D., Carr, A., Cahill, P., Keenleyside, M., Fitzhenry, M., Harte, E., 

Hayes, J., Noonan, H., O´Shea, H., McCullagh, A., McGuiness, S., Rodgers, C., Whelan, N., 

Sheppard, N., & Browne, S. (2016). Validation of 28 and 15 item versions of the SCORE family 

assessment questionnaire with adult mental health users.  Journal of Family Therapy, 39, 4-20.  

Polanczyk, G., de Lima, M.S., Horta, B. L., Biederman, J., & Rohde, L. A. (2007). The 

worldwide prevalence of ADHD: A systematic review and metaregression analysis. American 

Journal of Psychiatry, 164, 942-948.  

Simon, V., Czobor, P., Balint, S., Meszaros, A., & Bitter, P. (2009). Prevalence and correlates of 

adult attention-deficit hyperactivity disorder: metaanalysis. British Journal of Psychiatry, 194, 

204-211.  

Socialstyrelsen (2004). ADHD hos barn och vuxna. Artikelnr 2002-110-16. Socialstyrelsen, 

Stockholm.  

Socialstyrelsen (2013). Tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos små barn – En sammanställning 

av systematiska översikter. Artikelnr. 2013-8-15. Socialstyrelsen, Stockholm.  

Socialstyrelsen (2015). Effekter av föräldrastöd Redovisning av en nationell utvärdering på 

uppdrag av Socialstyrelsen. Artikelnr. 2014-11-12. Socialstyrelsen, Stockholm.  

Stattin, H., Enebrink, P., Özdemir, M., & Giannotta, F. (2015). A national evaluation of 

parenting programs in Sweden: The short-term effects using an RCT effectiveness design. 

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83, 1069-1084.  

Stratton, P., Bland, J., Janes, E., & Lask, J. (2010). Developing an indicator of family function 

and a practicable outcome measure for systemic family and couple therapy: the SCORE. Journal 

of Family Therapy, 32, 232-258.  

Stratton, P., Lask, J., Bland, J., Nowotny, E., Evans, C., Singh, R., Janes, E.,& Pepiatt, A. 

(2014). Detecting therapeutic improvement early in therapy: validation of the SCORE-15 index 

of family functioning and change. Journal of Family Therapy, 36, 3-19.   

Stratton, P., & Hanks, H. (2008). From therapeutic skills to research competence: Making use of 

common ground. Human systems, 19, 153-171.  

Stratton, P., McGovern, M., Wetherell, A., & Farrington, C. (2006). Family Therapy 

Practitioners Researching the reactions of Practitioners to an Outcome Measure. ANZJFT 

27,4,199-207. 



26 
 

Sturesson–Ljungblad, Y., & Thurfjell – Klein, A., (2016). (ej publ). Går det att validera Score-

15 med Familjeklimat och sedan utvärdera familjebehandling med Score-15? Linköping: 

Linköpings universitet. 

Swanson, J., & Volkow, N. (2009). Psychopharmacology: concepts and opinions about the use 

of stimulnat medications. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50, 180-193.  

Söderlind, M., & Johnsson, B. (2004). Familjeklimat- en validering (C-uppsats). Lund: Lunds 

universitet. 

Teh, Y.Y., Lask, J.,& Stratton, P. (2015). From family to relational SCORE-15:an alternative 

adult version of a systemic self-report measure for couples and LGB People. Journal of Family 

Therapy, 39, 21-40.  

Trillingsgaard, T, Trillingsgaard, A, & Webster-Stratton, C. (2014). Assessing the effectiveness 

of the “Incredible Years parent training” to parents of young children with ADHD-symptoms – a 

preliminary report. Scandinavian Journal of Psychology, 55, 538-545.  

Ulfsdotter, M., Lindberg., & Månsdotter, A. (2015). A cost-effectiveness analysis of the swedish 

universal parenting program All Children in Focus. PLoS ONE 10 (12): e0145201.    

Vetenskapsrådet. (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. Elanders Gotab. 

Watzlawick, P., Weakland, J., & Fisch, R. (1978). Förändring. Stockholm: Natur och kultur. 

Östberg, M, & Rydell, A-M. (2012). An efficacy study of a combined parent and teacher 

management training programme for children with ADHD. Nordic Journal of Psychiatry, 66, 2, 

123-130.  

Elektroniska källor 

http://www.aft.org.uk  

http://www.sinus.se  

  

http://www.aft.org.uk/
http://www.sinus.se/


27 
 

Appendix/Bilagor 

 

Informationsbrev (bilaga 1) 

Beslut från regionala etikprövningsnämnden i Linköping (bilaga 2) 

Informationsbrev till kursledarna (bilaga 3) 

Försättsblad (bilaga 4) 

SCORE-15 (bilaga 5) 

Familjeklimat (bilaga 6) 



28 
 

Bilaga 1. 

 

 

 

Förfrågan om medverkande i utvärdering av 

föräldrautbildningen Strategi. 

 

Föräldrautbildningen Strategi erbjuds i Sverige till många anhöriga som har barn 

med diagnosticerad ADHD i sin närhet. Vi vill undersöka och utvärdera effekten av 

ett sådant program på familjeklimatet hos de barn vars anhöriga deltar i 

utbildningen.  

 

Vi skulle därför vilja att du deltar i en forskningsstudie genom att du skriftligt 

svarar på några frågor i samband med första och sista kurstillfället samt efter 6 

månader.  

 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och anonymt. Ingen utanför 

forskningsprojektet får ta del av hur just du har svarat.  Du kan närsomhelst 

avsluta ditt deltagande utan att berätta varför.  

Oavsett hur du väljer kommer det inte att påverka den service som erbjuds på 

BUP framöver.  

 

All insamlad data kommer avidentifieras och behandlas konfidentiellt.  

 

Studien kommer att redovisas som en vetenskaplig artikel. Forskningshuvudman 

är Hälsouniversitetet Linköping. I redovisningen kommer alla personer att vara 

anonyma, offentlighets- och sekretesslagen gäller. 
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Har du frågor, går det bra att kontakta Monica Nordlander eller Camilla Åhlander.  

 

 

Monica Nordlander 
Kurator 
BUP, FÖV  

Universitetssjukhuset  

E-huset  
701 85 Örebro 
tel. 019-602 3106 
monica.nordlander@regionorebrolan.se 

Camilla Åhlander 
Leg. psykolog 
BUP Sörmland 
BUP-mott. Nyköping 
Bagaregatan 3D 
611 31 Nyköping 
tel. 0155- 24 56 00 
camilla.ahlander@dll.se 
 
 
 

Per Gustafsson 
Professor, Överläkare 
Projektansvarig 
Avd för BUP, HU 
581 85 Linköping 
tel. 010-103 4204 
Per.A.Gustafsson@liu.se  
 

I detta forskningsprojekt kommer vissa personuppgifter att behandlas, barnets födelseår och födelsemånad. 

Personuppgiftsansvarig är Hälsouniversitetet i Linköping. Enligt personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att gratis en 

gång per år få ta del av de uppgifter om ditt barn som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. 

Kontaktperson är Per Gustafsson, adress och telefonnummer, se ovan. 

  

mailto:monica.nordlander@regionorebrolan.se
mailto:camilla.ahlander@dll.se
mailto:Per.A.Gustafsson@liu.se
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Bilaga 2.
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Bilaga 3. 

 

Instruktion till kursledare angående studien där vi vill undersöka och utvärdera effekten 

av Strategi på familjeklimatet hos de anhöriga som deltar i studien 

 

Följande text läses högt innan formulären delas ut: 

 

”Inför Strategiutbildningen har ni alla fått ett informationsbrev om att delta i en 

vetenskaplig studie. I studien vill man undersöka och utvärdera effekten av Strategi hos de 

anhöriga som deltar i studien. 

 

Det är Linköpings universitet som står bakom studien och det är en medarbetare vid den 

här kliniken som håller i studien. 

 

Ert deltagande är anonymt och det innebär att ni får fylla i två formulär vid tre tillfällen – 

idag, sista kurstillfället och efter 6 månader. Det tar cirka 10 minuter att fylla i 

formulären.” 

 

Efter att texten lästs upp delas formulären ut och samlas in då deltagarna fyllt i dessa. Vid 

frågor så hänvisa till Camilla Åhlander / Monica Nordlander och skriv då gärna upp e-

post och telefonnummer på blädderblocket. Telefonnummer Camilla: 0155-24 56 00 och e-

postadress: camilla.ahlander@dll.se. Telefonnummer Monica: 019 -602 3106 och e-

postadress: monica.nordlander@regionorebrolan.se  
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Bilaga 4.         KODNR _______ 

 

 

Informerat samtycke enligt personuppgiftslagen gällande studie: 

Utvärdering av föräldrautbildningen Strategi 

 

Jag är informerad om att jag utan att ge någon förklaring kan avstå från att delta i denna studie 

utan att ange orsak och utan att det kommer att påverka det fortsatta omhändertagandet i 

sjukvården på något sätt. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt, och jag är införstådd i att alla uppgifter i studien handhas 

med sekretess i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). 

 

Jag har tagit del av informationen om studien ”Utvärdering av föräldrautbildningen Strategi”.  

 

Sätt kryss i en ruta 

 

Ja, jag deltar gärna och jag samtycker till att ni får ta del av mitt barns BUP journal. 

 

Ja, jag deltar gärna. Dock ger jag ej mitt tillstånd till att ni tar del av mitt barns journal  

 

Nej, jag deltar inte 

 

 
Barnets namn:___________________________________________ 

 

Födelseår och födelsemånad: _______________________________ 

 

Datum: ____________ 

 

Förälders namn (läsligt):_________________________________ 

 

Förälders namnteckning:__________________________________  
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Bilaga 5. 

Kodnummer ……. Familjeposition (mor/far/storasyster etc.) 

……………Beskriv din familj Datum..................... 

Vi skulle vilja att du berättar för oss hur du ser på din familj just nu. Så vi frågar efter 

DIN bild av din familj. 
När människor säger ”din familj” menar de ofta de personer som bor i ditt hem. 

Men vi vill att du själv ska välja vilka personer som du vill räkna in i den familj som du ska beskriva. 
För varje påstående svarar du genom att sätta en bock i endast en av rutorna som är numrerade 
1 till 5. Om ett påstående är ”Vi bråkar alltid med varandra” och du känner att 
detta inte stämmer särskilt bra på din familj, så sätter du en bock i ruta 4 för ”Beskriver oss: 

inte bra”. 
   ü   

Tänk inte för länge på någon fråga, men försök att sätta en bock för varje fråga. 
 

 
 
 

 
För varje rad skulle du säga att detta beskriver vår familj. 

 

1
. 
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ss
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ra
 

2
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B
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3
.  
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4
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: 
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5
. 

B
e

sk
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r 

o
ss

: 
In

te
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lls
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ra
 

1)    I min familj pratar vi med varandra om saker som är viktiga för oss.      

2)    Personer i min familj säger ofta inte sanningen till varandra.      

3)    Alla i vår familj blir lyssnade på.      

4)    Det känns riskabelt att tycka olika i vår familj.      

5)    Vi tycker att det är svårt att hantera vardagliga problem.      

6)    Vi litar på varandra.      

7)    Det känns eländigt i vår familj.      

8)    När personer i min familj blir arga, ignorerar de varandra med avsikt.      

9)    Vi tycks gå från den ena krisen till den andra i min familj.      

10)  I vår familj tar vi hand om varandra när någon är upprörd.      

11)  Saker verkar alltid gå fel för min familj.      

12)  Personer i vår familj är elaka mot varandra.      

13)  I min familj lägger vi oss i varandras liv för mycket.      

14)  I min familj skyller vi på varandra när saker går fel.      

15)  Vi är bra på att hitta nya sätt att hantera svåra saker.      

 

1
. 

2
. 

 

3
. 

 

4
. 

5
. 

Vänligen vänd blad och berätta lite mer för oss om din familj. 



 
 

Vilka ord skulle bäst beskriva din familj?………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
Vilket problem/utmaning förde dig/er till familjebehandling? 
Huvudproblemet är:……………………………….………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
Hur allvarligt är det? Vänligen markera ditt svar på linjen nedanför: 

 

 

Inget problem alls riktigt illa 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
 

Hur fungerar ni som familj? 
 
 

Mycket bra mycket dåligt 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 

Tror du att den här familjebehandlingen kommer att bli/har varit till hjälp? 
 
 
 

Till stor hjälp till ingen hjälp 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
 

Några basfakta om dig: 

Ålder 

Kön Födelseland 

Utbildningsnivå Huvudsaklig 

sysselsättning 

Personer som bor i ditt hem (ex ”dotter 12 år”, vänligen inga namn) 
 

 
 

Tack för att du tog dig tid 



Bilaga 6. 

 

 

 


