
 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Ett syfte med denna uppsats var att undersöka om det går att validera det för svenska 

förhållanden nya skattningsinstrumentet Score-15 (Stratton, P., Bland, J., Janes, E & Lask, J. 

2010) i förhållande till skattningsinstrumentet Familjeklimat (Hansson, 1989). Ytterligare 

syften med uppsatsen var att söka svar på frågorna om det är möjligt att med Score-15 urskilja 

gruppen familjer som söker familjebehandling från en normalgrupp (Erneroth  Hånell & 

Karhatsu, 2016), samt om det går att mäta förändring av familjefunktionen hos familjer 

genom skattningar före- och efter familjebehandlingen? 

Studien är kvantitativ utifrån ett material bestående av totalt 34 familjer som själva sökt 

familjebehandling hos en av två familjeenheter i Uppland. Familjemedlemmarna har var för 

sig fyllt i skattningsformulären Score-15 och Familjeklimat vid två tillfällen: innan 

familjebehandlingen inletts och efter avslutad behandling eller efter tre månader. Resultaten 

av studien visar att Score-15 och Familjeklimat är valida skattningsinstrument.  Det är möjligt 

att med hjälp av Score-15 skilja ut de familjer som sökt familjebehandling från en 

normalgrupp samt att Score-15 även kan mäta en förändrad familjefunktion 

 

Nyckelord: Score-15, mätinstrument, familjebehandling, familjefunktion, mätning av 

förändring 

 

ABSTRACT 

This thesis has three aims. Firstly, to examine whether the assessment instrument Score-15 

(Stratton, Bland, Janes, & Lask, 2010), hitherto unfamiliar in Sweden, can be validated in 

comparison with the Swedish assessment instrument Familjeklimat (Hansson, 1989).  

Secondly, to ascertain whether Score-15 can be used in order to distinguish families who seek 

family treatment from a normal group (Erneroth Hånell & Karhatsu, 2016). Thirdly, we have 

examined whether it is possible to measure changes in the ways families function by 

performing assessments with Score-15 before and after family treatment. 

We have performed a quantitative study based on material acquired through our work with 34 

families who applied on their own initiative to two family treatment units in Uppland county, 

Sweden. Each family member completed the assessment questionnaires in Score-15 and 

Familjeklimat twice – once before initiation of family treatment, and once either after the 

completed course of treatment, or three months after treatment started. Our results 

demonstrate that both Score-15 and Familjeklimat are valid assessment instruments. We have 

also been able to show that Score-15 can be used to distinguish between families who seek 

treatment from a normal group, and that Score-15 is capable of measuring changes in family 

functioning. 

 

Keywords: Score-15, assessment instruments, family treatment, family functioning, measure 

changes 
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Introduktion 

Bakgrund 

När Socialtjänstlagen tillkom 1982, fanns en tydlig intention om att socialtjänstens insatser 

regelbundet behöver följas upp och utvärderas. Det har inte funnits någon tradition om 

uppföljning inom socialtjänsten och det finns det i egentlig mening inte idag heller. De 

senaste åren har kraven på kvalitetssäkrade insatser stärkts. Socialstyrelsen är idag tydlig med 

att ”Den som behöver samhällets insatser ska erbjudas hjälp som bygger på bästa tillgängliga 

kunskap. Målet är att de metoder som socialtjänsten använder ska vara till nytta och aldrig till 

skada för brukaren”(www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik, 2016). Trots behov av 

och starka argument för mätningar av behandlingens effekter, utvärderas merparten av alla 

behandlingsinsatser inte alls (Cederblad, 2005:80). I sina statliga yttranden (Socialstyrelsen, 

2000, 2004) uppmanar Socialstyrelsen socialtjänsten att använda evidensbaserad praktik för 

att mäta måluppfyllelse i de insatser som utförs och för att bedöma klientens hjälpbehov. 

Socialstyrelsen föredrar att sådana mätningar skall göras med standardiserade metoder. Med 

standardiserade metoder menas att de skall kunna ”utföras på samma sätt varje gång det 

används, kunna definiera problem, bedöma huruvida en insats ger resultat och det skall gå att 

utläsa om det skett en förändring hos klienten”(Söderlind & Johnsson, 2004, s. 6). 

Evidensbaserad praktik innebär att man väger in bästa vetenskapliga kunskap om insatsens 

effekt, klientens egna önskemål och förväntningar samt den professionelles expertis och 

erfarenheter (Färm, Ljunggren, Marklund & Bergström, 2009). Det är sammankopplingen av 

dessa faktorer som avgör om man kan tala om en evidensbaserad praktik. 

Socialstyrelsen genomför vart tredje år en undersökning av omfattningen av evidensbaserad 

praktik riktad till ett slumpvist urval verksamhetschefer för individ- och familjeomsorg samt 

funktionshinder och äldreomsorg (Socialstyrelsen, 2013). Undersökningen har genomförts 

2007, 2010 och 2013. Den senaste undersökningen baserades på svar från 839 chefer. 

Resultaten av den undersökningen visar bland annat att intresset för evidensbaserad praktik 

har ökat från 68 (2007) till 77 procent (2013). Undersökningen visade trots det att andelen 

chefer som uppgav att de faktiskt använde evidensbaserade insatser i någon mån i sina 

verksamheter, bara var cirka 20 procent.  Denna siffra har varit oförändrad sedan första 

undersökningstillfället 2007. Socialstyrelsen uppmärksammade även att det i flera fall handlar 

om insatser där det vetenskapliga underlaget är svagt eller tveksamt.  

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik
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Vi som arbetar inom socialtjänstens familjebehandlingsenheter vet att det finns ett stort behov 

av att veta mer om effekterna av familjebehandling. Förutom att vi behöver föra en nyanserad 

diskussion tillsammans med kollegor om hur vi förstår att familjebehandling är verksamt eller 

inte, samt en dialog med våra familjer utifrån deras tankar om eventuellt ökad familjefunktion 

och minskade bekymmer, så behöver vi som ytterligare komplement hitta sätt för att få mer 

konkret vetskap om ”hjälpen hjälper”. Studier huruvida familjebehandling gör en skillnad för 

familjerna efter avslutad behandling är få.  En försvårande omständighet för utvärderingar och 

mätningar av behandlingseffekt är enligt Bergmark och Lundström (2011) faktumet att många 

av socialtjänstens verksamheter saknar en tydlig utformning. 

Familjen 

Hur tänker vi om begreppet ”familj”? Att ge en definition till begreppet familj är både svårt 

och kontroversiellt. Många definitioner är skapade runt generella aspekter, som till exempel 

blodsband, gemensamt hem, juridiska aspekter och att människors uppfattningar om vilka 

personer som de räknar till sin familj utgår från deras individuella erfarenheter.  När vi 

tydliggör begreppet familj använder vi oss av den definition som formulerats av Minuchin, 

Lee och Simon (1999) som beskriver familjen som en grupp sammanlevande människor som 

har känslomässiga band mellan sig, vilka i sin tur skapar mönster för samspelet mellan 

medlemmarna i familjen. Definitionen blir logisk för oss eftersom de familjer vi möter på våra 

arbetsplatser lever i familjekonstellationer som kan se väldigt olika ut, dock med den 

gemensamma nämnaren att alla har sökt familjebehandling i egenskap av att vara just familj. 

Specifikt i vårt sammanhang, socialtjänstens familjebehandling, är att samtliga familjer 

innefattar vuxna och barn som lever tillsammans på hel- eller deltid, vi möter alltså inga 

sammanlevande eller ensamstående vuxna utan barn. 

Systemteoretikern (von Bertalanffy, 1968) betraktar familjen som ett system. Virginia Satir 

(1973) skriver om hur familjen, precis som alla system, består av flera enskilda delar som 

agerar i förhållande till varandra. Varje enskild del sätter alla de andra delarna i rörelse och 

detta är en dynamisk process som hela tiden förändras. Minuchin et al.(1999) menar att när vi 

applicerar detta synsätt på en familj kan vi se att familjen utgör en helhet där alla 

familjemedlemmar genom relationer och interaktioner ständigt påverkar såväl varandra som 

familjen som helhet och där på så vis relationer och interaktioner blir viktigare än individuella 

egenskaper. 



3 

 

Inom familjeterapin ser vi familjens samspelsmönster och gränser (Minuchin, 1976) 

soparametrar när vi utreder familjefunktionen. Tyngdpunkten läggs vid familjens relationer, 

familjemedlemmarnas inbördes kommunikation och de processer och den struktur som 

karaktäriserar familjen (Minuchin, 1976). För att betrakta en familj som funktionell 

(Minuchin, 1976) bör den utgöras av en fungerande enhet där familjemedlemmarna finns för 

att ge varandra så väl närhet som frihet och där medlemmarnas individuella utveckling 

accepteras och bejakas. När konflikter uppstår har en funktionell familj tillgång till en bred 

uppsättning av föränderliga handlingsmönster (Cederblad & Hansson, 1989). Vidare finns i en 

funktionell familj en väldefinierad och accepterad hierarki, som det samtidigt krävs att 

familjemedlemmarna ska kunna ändra på och omorganisera vid behov (Minuchin, 1976). 

Familjen behöver alltså ha tillgång till både stabilitet och flexibilitet (Runfors & Wrangsjö, 

1984). En mer dysfunktionellt fungerande familj har följaktligen svårare att agera och skapa 

förändringar utifrån sina inneboende resurser (Lundsbye, Sandell, Währborg, Fälth & 

Holmberg, 2010) och där bristen på den förmågan resulterar i ett oönskat symptom eller 

oönskat beteende hos någon eller några av familjemedlemmarna (Cederblad & Hansson, 

1989). 

Minuchin (1999)  beskriver familjers funktion genom att placera in dem längs ett kontinuum, 

där den ena polen utgörs av ett insnärjt familjesystem och den andra polen beskrivs som ett 

frikopplat familjesystem. När familjen är insnärjd (Minuchin, 1999) är den inåtvänd, 

kommunikation sker inom familjen och det finns en hög grad av omsorg om varandra inom 

familjen.  Konsekvensen av detta sätt att fungera blir att familjesystemet löses upp och 

gränserna mellan familjens subgrupper suddas ut. Familjen blir lätt överbelastad och stressad 

eftersom den saknar förmåga att förändra och anpassa sig till nya förhållanden. 

En frikopplad familj (Minuchin, 1999) fungerar på motsatt sätt och här är familjens gränser 

rigida och som en konsekvens av detta finns det ytterst lite kommunikation mellan 

familjemedlemmarna. Familjesystemet är instabilt och subgrupperna förändras hela tiden. 

Eftersom subsystemen inte kommunicerar blir det svårt för familjen att hitta nya sätt att 

fungera tillsammans och hitta lösningar när bekymmer uppstår. 

Funktionsbedömning av familjen 

För att en behandlare skall kunna ge familjen den behandling som familjen är i behov av 

behöver behandlaren kunna utreda vad det är för problematik som familjen har. Det gäller för 

behandlaren att samla in så mycket information som möjligt om familjen. När familjen 
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beskriver sin situation, blir det ett beskrivande från ett inifrån perspektiv (Hansson, 1989).  

Behandlaren använder sig att två infallsvinklar. Dels finns det frågor som kartlägger hur 

problemet påverkar deras liv och relationer och dels finns det frågor som får människor att 

beskriva vad de själva gör för att problemet skall fortsätta att finnas (White, 2000). ”Att få 

familjen att beskriva hur problemet påverkar dem är relativt lätt men det är svårare och mer 

tidskrävande att komma fram till hur de omedvetet själva medverkar till att upprätthålla 

problemet ”(Söderlind & Johnsson, 2004, s 17).  Som behandlare behöver vi dessutom få ta 

del av alla familjemedlemmars egna, unika bild av sin familj. Terapeuten har en 

bedömningsposition i förhållande till familjen som är utanför familjen. Detta blir ytterligare 

ett sätt att förstå problematiken som ökar tillförlitligheten i uppfattningar av vad problemet 

består av och hur behandlingen skall genomföras. Minuchin (1999) beskriver hur terapeuten 

enligt den strukturella familjeterapin kan formulera arbetshypoteser utifrån den information 

som terapeuten tolkat via sina observationer av familjesystemet.  

Behovet av att kunna diagnostisera familjer på ett tillförlitligt sätt har diskuterats länge 

(Hansson, 1989).  Hansson (1989) beskriver i sin avhandling att familjefunktion påverkas av 

den kontext som familjen befinner sig i. En funktion kan vara funktionellt i ett skede och 

dysfunktionellt i ett annat skede i familjens livscykel. Hansson (1989) menar vidare att 

samhällsutvecklingen också styr familjens funktion i samhället från en tidpunkt till en annan.  

Haley (1962) menade  att det är viktigt att utveckla familjediagnostiken, för att kunna urskilja 

funktionella familjer från dysfunktionella familjer, ”There are several basic assumptions to 

family study: (a) family members deal differently with each other than they do with other 

people, (b) the millions of responses which family members meet over time within a family 

fall into patterns, (c) these patterns persist within a family for many years and will influence a 

child's expectations of, and behavior with, other people when he leaves the family, and (d) the 

child is not a passive recipient of what his parents do with him but an active co-creator of 

family patterns” (Haley, 1962, s. 266).  

Det är viktigt att hitta en bra funktionsbedömning för att kunna hjälpa olika familjesystem 

med rätt insatser och behandlingsinterventioner.  För att få en så tydlig bild som möjligt av 

familjens sätt att fungera, och vad som är bekymmersamt för familjen, rekommenderas 

behandlare (Socialstyrelsen, 2016) att använda flera olika diagnosmetoder. Förutom att 

muntligt ställa frågor är självskattningsinstrument ytterst verkningsfulla komplement. 

”Metoderna bör vara av olika karaktär, till exempel skattningsskalor, självskattning med 
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mera. Eftersom man teoretiskt förmodar att familjefunktion kan påverka individuella 

karaktäristika kan det vara av intresse att göra mätningar även på denna nivå” (Hansson, 

1989, s. 7). Det kan förstås också vara precis omvänt förhållande, det vill säga att familjens 

funktion alternativt dysfunktion är avgörande för hur de enskilda familjemedlemmarna mår 

(Bateson,1988). 

 

 

 

Figur 1. Illustration av hur familjer kan diagnostiseras från olika positioner (Hansson, 1989) 

Figuren ovan är hämtad från Hansons doktorsavhandling (Hansson, 1989, s.10) där han 

illustrerar olika sätt att diagnostisera en familj. För att skatta familjens problematik behöver 

olika skattningar utföras såväl av professionella som av familjemedlemmarna själva. Detta för 

att få en så god bild som möjligt av problematiken, och för att ge en så god behandling som 

möjligt. Skattningarna är i vår studie endast gjorda av familjemedlemmarna själva. Det finns 

en stor mängd skattningsinstrument på marknaden. Instrumenten mäter antingen individens 

egna förmågor eller så mäter instrumentet relationer mellan individer och klimatet i 

familjesystemet. Både Familjeklimat (se bilaga 1) och Score-15 (se bilaga 2) har för avsikt att 

mäta klimatet inom familjesystemet genom att låta varje familjemedlem svara på ett antal 

frågor. Båda instrumenten går att placeras i position F. Bedömarna är flera och de gör 

bedömningar inifrån systemen vilka är baserade på systemteoretiska teorier. 
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Syfte  

Syftet var att genom att använda ett för Sverige helt nytt utvärderingsinstrument, Score-15 

(Stratton, Bland, Janes, & Lask, 2010) vill undersöka om detta instrument är möjligt att 

validera i förhållande till ett äldre, väl beprövat och evidensbaserat mätinstrument, 

Familjeklimat (Hansson, 1989). Begreppet validitet är viktigt i all vetenskap och betyder 

giltighet. Om något har validitet innebär det att det verkligen mäter vad som avses (Shadish, 

Cook & Campbell, 2002).  

Det andra syftet med denna uppsats är att ta reda på om Score-15 kan skilja ut en grupp som 

söker familjebehandling hos socialtjänstens familjebehandlingsenheter från en normalgrupp?  

Kan man genom att använda Score-15 definiera den grupp som söker familjebehandling hos 

socialtjänsten? 

Ytterligare ett syfte med denna uppsats är att undersöka om resultatet av en familjebehandling 

går att mäta i termer av en förändrad familjefunktion? Är familjebehandling hjälpsamt för de 

familjer som behandlas av familjebehandlare inom socialtjänsten? För att undersöka detta har 

vi använt oss av självskattningsinstrumentet Score-15 före och efter familjebehandling.   

Problemformulering 

Vår allmänna frågeställning i denna uppsats är  

  Går det att validera skattningsinstrumentet Score-15 med skattningsinstrumentet 

Familjeklimat? 

 Våra mer specifika frågeställningar är   

  Går det att med hjälp av skattningsinstrumentet Score-15 urskilja familjer som 

söker familjebehandling hos socialtjänstens familjebehandlingsenheter från en 

normalgrupp?  

 

  Går det att mäta förändring av den familjebehandling som bedrivs vid våra 

respektive arbetsplatser med hjälp av skattningsinstrumenten Score-15? 

Metod och material 
De familjer som tillfrågats om deltagande i studien har valts ut på kriteriet att de för första 

gången varit aktuella vid någon av de två familjebehandlingsenheter inom Socialtjänsten i 

Uppland. Ingen av familjerna har sedan tidigare varit kända vid enheterna. De tillfrågade 
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familjerna sökte till någon av två enheterna för familjebehandling under tidsperioden från 

september 2015 till mars 2016.  Så långt vi kan bedöma utgör familjerna som deltar i studien 

ett genomsnitt av familjer som söker sig till Familjeenheterna. 

Vi har använt två instrument för att mäta familjefunktionen hos de familjer som sökte hjälp. 

Första mätningen genomfördes innan familjebehandlingen inleddes, en T1 mätning, och en 

andra mätning, T2, efter tre månaders familjebehandling alternativt efter avslutad behandling. 

Mätinstrumenten är Score-15 och Familjeklimat. Formulären har delats ut till de vuxna var för 

sig samt till alla barn och ungdomar från 11 år och uppåt som varit närvarande fysiskt vid 

familjebehandlingstillfället. Familjemedlemmarna har instruerats att fylla i formulären enskilt 

utan att inbördes kommunicera med varandra under tiden de fyller i formulären. Vi har 

erbjudit enskilda platser i rummet att skriva på och ibland även föreslagit 

familjemedlemmarna att sitta i separata rum. 

Familjebehandlarna som har utfört behandlingen har alla flera års erfarenhet av behandlande 

arbete. Deras grundläggande utbildning är att tre är socionomer med steg1-utbildning i 

psykoterapi, två är förskolelärare med steg1-utbildning i psykoterapi och två är 

socialpedagoger. 

Undersökningsgrupp 

Totalt deltog 34 familjer vid första mättillfället. Formulären har vid första mättillfället fyllts i 

av 50 vuxna och av 21 barn/ ungdomar i åldern mellan 11-18 år, medelåldern hos barnen/ 

ungdomarna var 14,4 år. Vid det andra mättillfället som skedde efter tre månaders 

familjebehandling (n=6) alternativt efter avslutad behandling (n=20) svarade 26 familjer. 

Materialets redovisade bortfall finns alltså endast vid T2-mätningen. Det innebär ett bortfall 

på familjenivå på 23,5 %. Bortfallet på individnivå är 15 vuxna och 3 ungdomar.  

I de familjer som ingår i mätningen ingår naturligtvis ibland fler barn, som under perioden när 

de vuxna och något/några syskon erhållit familjebehandling, inte själva varit fysiskt 

närvarande vid behandlingen och som då följaktligen inte hellre svarat på något 

mätinstrument. Antalet sådana barn som ”indirekt” blivit påverkade av familjebehandlingen är 

92 stycken. 57 av dessa barn är yngre än 13 år och 35 barn är 13 år eller äldre. 

Den absolut största anledningen till varför familjerna söker familjebehandling är en 

kommunikations- och relationsproblematik mellan olika delar i familjesystemet. I 10 av 



8 

 

familjerna anges neuropsykiatriska skäl eller andra psykiska sjukdomar som skäl till att de 

söker hjälp hos familjeenheterna. 

Vi har delat upp vårt undersökningsmaterial för att få en bild av de olika familjesystem som 

dessa familjer lever i. I nedanstående tabell beskriver vi vilka olika familjesystem som våra 

vuxna och barn lever i. Vi har delat in familjerna i sex olika grupper och även delat upp 

barnen i åldersgrupper. 

 

Tabell 1. Studiens undersökningsgrupp 

Familjesystem antal familjer antal barn < 13år antal barn ≥ 13 år 

Ensamförälder-far 3 1 3 

Ensamförälder-mor 8 10 8 

Mor och styvfar 5 8 8 

Far och styvmor 2 10 6 

Barnen bor växelvis 6 9 5 

Biologiska 

föräldrarna bor 

tillsammans 

10 19 5 

 

Forskningsetiska överväganden 

1 januari 2004 trädde Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor i 

kraft. Grundregeln är där att forskning bara får utföras om forskningspersonen har samtyckt 

till den forskning som avser henne eller honom. Ett samtycke gäller bara om 

forskningspersonen dessförinnan har fått information om forskningen. Samtycket skall vara 

frivilligt, uttryckligt och preciserat till viss forskning, samt skall dokumenteras. Ett samtycke 

får när som helst tas tillbaka med omedelbar verkan. 

Det grundläggande kravet på en god information innebär att forskaren skall se till att 

försökspersoner informeras på ett sätt och med ett språk som de förstår. Informationen skall 

som regel vara både skriftlig och muntlig. Huvudprincipen är att informationen bör innehålla 

allt som rimligtvis kan tänkas påverka försökspersonens ställningstagande. 

Socialstyrelsen (2004) lyfter fram att i allt behandlingsarbete med människor, är det primära 

etiska axiomet ”Primum est non nocere” (latinsk fras med betydelsen: först av allt orsaka 

ingen skada). Detta applicerat på vårt uppsatsarbete innebär att vare sig barn eller föräldrar 

ska kunna tänkas ta skada av att delta i undersökningen eller vetskapen om att deras 

självskattningar ingår i en resultatsammanställning som andra än de själva tar del av. 
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Vetenskapsrådet (2010) har fastställt forskningsetiska principer för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) . I dessa riktlinjer 

finns fyra allmänna forskningsetiska principer som utgångspunkt för att tillgodose det 

grundläggande individskyddskravet: Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och slutligen Nyttjandekravet. I vår uppsats har vi förhållit oss till 

dessa fyra krav på följande sätt: 

Informationskravet: Samtliga familjer har fått skriftlig information om undersökningen och 

dess syfte. I den skriftliga informationen framgår tydligt att deltagandet är frivilligt och att 

man när som helst kan välja att avstå deltagande. Vidare framgår att fullständig sekretess 

råder och att formulären inte ska kunna kopplas till personer så att anonymitet röjs. För att 

optimera svarsfrekvensen utan att kränka integritet och tumma på sekretess, har 

familjemedlemmarna gjort sina skattningar i direkt anslutning till behandlingsstart respektive 

behandlingsavslut. 

Samtyckeskravet: Innan familjemedlemmarna fyllde i skattningsformulären fick samtliga över 

18 år skriva under ett dokument om informerat samtycke enligt personuppgiftslagen gällande 

vår studie (se bilaga 3). 

Konfidentialitetskravet: Författarna arbetar under tystnadsplikt, något som 

familjemedlemmarna fått information om. Självskattningssvaren lagras på dator där 

familjemedlemmarna identifieras endast genom ett försökspersonsnummer. Kodnyckel för 

översättning mellan försökspersonsnummer och familjemedlemmar finns i loggbok som 

förvaras oåtkomligt för obehöriga. Utan tillgång till denna kodlista finns ingen möjlighet att 

knyta data till enskilda personer. 

Nyttjandekravet: De avidentifierade uppgifter som ligger till grund för denna uppsats kan 

komma att användas i vetenskapliga artiklar, vilket tydligt framgår i det informationsbrev 

”Förfrågan om medverkan i utvärdering av behandling på Familjeenheten” som samtliga 

familjemedlemmar läst och erbjudits kopia av. 

En etikansökan för denna uppsats gjordes av hos Regionala etikprövningsnämnden i 

Linköping av professor Per Gustafsson 2015-09- 21 och ett godkännande för undersökningen 

har erhållits (D-nr 2015/347-31).  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Statistiska metoder 

De statistiska begrepp och uträkningar som används i denna uppsats är medelvärde, 

standardavvikelse, p-värde och korrelationskoefficient. Medelvärdet (m) beskriver det 

genomsnittliga värdet på hur familjen skattar sin familjefunktion medan standardavvikelsen 

(sd) beskriver hur stor spridning det har varit på individernas skattningar. Desto högre 

standardavvikelse desto större spridning (Körner & Wahlgren, 1998). P-värdet, i en förenklad 

version, visar om det finns signifikanta skillnader mellan olika mätningar, om hur stor 

sannolikhet det är att skillnaden som framräknats de facto är signifikant (Körner& Wahlgren, 

1998). P-värdet räknas ut från förutbestämd signifikansnivå vilket i våra undersökningar har 

varit på 5 %.  Detta innebär att inte mer än 5 % av resultaten får bero på slumpen. För att 

utreda om det finns ett samband (korrelation) mellan olika variabler, i vårt fall olika 

diagnostiska instrument, beräknas korrelationskoefficienten (r) som påvisar om det finns en 

samstämmighet eller inte (Pearson).  

Det finns många olika sätt att beräkna korrelationen. Den mest välkända och vanligaste 

formen är Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient, där korrelationen beräknas som 

kovariansen mellan de två variablerna dividerat med de båda variablernas standardavvikelse.  

Denna korrelation, som i allmänhet betecknas ρX, Y, mellan två stokastiska variabler X och Y 

med väntevärde μX och μY och standardavvikelse σX och σY definieras som: 

 

För att ta reda på om de båda skattningsinstrumenten korrelerar med varandra använder vi oss 

av Pearsons korrelationskoefficient. Korrelation mäter således i vilken grad och vilken 

riktning två variabler samverkar med varandra. Korrelationen är alltså ett mått på hur starkt 

sambandet är mellan två variabler. Sambandet kan vara både positivt och negativt (Edling & 

Hedström, 2003). Positiv korrelation blir det när det antingen är höga värden på båda 

variablerna eller låga värden på båda variablerna. Negativ korrelation innebär att det är låga 

värden på en variabel och höga på den andra och tvärtom.  En perfekt korrelation är antingen 

1, som anger ett maximalt positivt värde, eller -1, som anger ett maximalt negativt värde. 

Värdet 0 anger inget samband över huvud taget. 
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Analyserna av Score-15 före respektive efter behandling gjordes med parvis t-test 8 

dubbelsidigt. Samtliga statistiska analyser i vårt material har gjorts med SPSS för Mac version 

23. 

Beskrivning av skattningsformulären 

Familjeklimat 

Hansson (1989) beskriver hur familjeterapin under slutet av 80-talet utvecklades till att bli en 

terapeutisk inriktning att räkna med i psykoterapeutiska sammanhang. Detta är bakgrunden 

till varför han också hävdade vikten av att utveckla den familjeterapeutiska forskningen i 

Sverige (Hansson, 1989). För Hansson (1989) innebar detta konkret ett utvecklande av ett 

skattningsformulär för att mäta familjefunktion. Han såg också behovet av att utveckla den 

familjeterapeutiska forskningen för att ta reda på om familjeterapi verkligen är en effektiv 

behandlingsmetod. Hansson (1989)  poängterade vikten av att en sådan diagnostisk metod ska 

inrikta sig på att beskriva familjen som ett system (von Bertalanffy, 1968).  

Hansson (1989) är upphovsmannen bakom det familjediagnostiska självskattningsformuläret 

Familjeklimat som mäter familjefunktion och interaktionsmönster mellan 

familjemedlemmarna med hjälp av 85 adjektiv.  Instrumentet har tagits fram på empirisk väg. 

Under processens gång blev det uppenbart att inte alla ursprungliga adjektiv användes av de 

grupper som utprovade instrumentet och därför reducerades mängden adjektiv till nuvarande 

85 (Hansson, 1989; Hansson & Sundelin, 1995). I skattningsformuläret ombeds varje 

familjemedlem var för sig markera minst 15 adjektiv som beskriver samspelet och stämningen 

i sin familj. Därefter kan man utifrån de svar som erhållits dra slutsatser om hur såväl den 

enskilde familjemedlemmen som familjen som helhet skattar upplevelsen av klimatet i sin 

familj och man får även en bild över i vilken utsträckning familjemedlemmarnas upplevelser 

sammanfaller med varandra (Hansson, 1989; Hansson & Sundelin, 1995). 

Skattningsformuläret Familjeklimat bygger alltså på upplevelser och inte på beteenden. 

Genom faktoranalys har adjektiven grupperats i fyra olika grupper. De fyra faktorerna är 

Närhet, Distans, Spontanitet och Kaos (Hansson, 1989). 

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

harmoni. Den beskriver således en familj som känner närhet till varandra (Hansson, 1989; 

Söderlind & Johnson, 2004). 
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Faktorn Distans är faktorn Närhets motsatts och omfattar 11 adjektiv som beskriver ett 

negativt klimat med kyla och avståndstagande mellan familjemedlemmarna (Hansson, 1989; 

Söderlind & Johnson, 2004). Distans motsvarar det Minuchin (1976) beskriver som ett 

frikopplat familjesystem. 

Faktorn Spontanitet omfattar 6 adjektiv och beskriver familjens känslomässiga uttrycksfullhet 

i både positivt och mindre positivt klimat såsom livligt, vilt, spontant och explosivt (Hansson, 

1989; Söderlind & Johnson, 2004). 

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

instabilitet i familjen. Den beskriver således en familj i ett kaotiskt och splittrat tillstånd 

(Hansson, 1989; Minuchin, 1976).  

Beräkningen sker genom att ju fler adjektiv som skattas inom respektive faktor desto högre 

blir värdet på den faktorn. Enligt Hansson (1989) har en välfungerande familj generellt höga 

värden på faktorn Närhet och låga värden på faktorerna Distans och Kaos. En familj som 

fungerar mer dysfunktionellt har låga värden på Närhet och höga värden på Distans och Kaos 

(Hansson, 1989). Det tycks också vara så att Familjeklimat förutom att visa funktionella eller 

dysfunktionella mönster också påvisar graden av dysfunktionalitet, då grupper med svårare 

problematik uppvisar mer utslag på kurvorna, lägre Närhet och högre Distans och Kaos 

(Söderlind & Johnson, 2004).  Det går alltså att urskilja olika grupper av familjer med hjälp 

av instrumentet.  

I en uppsats av Söderlind och Johnsson (2004) beskriver författarna att faktorn Spontanitet 

inte är helt oproblematisk att tolka, då det är svårt att säkert veta vad Spontanitet i detta 

sammanhang betyder. 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. Socialstyrelsen (2014) skriver följande i sin kvalitetsgranskning 

om skattningsinstrumentet 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 
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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).”  

Söderlind & Johnsson (2004)  visar i sin studie att det med hjälp av Familjeklimat går att 

påvisa en signifikant skillnad i skattningarna av familjeklimatet i en familj före och efter en 

behandling. Söderlind & Johnsson (2004) konstaterar att det går att diagnostisera familjer och 

att instrumentet avläser utfallet av behandlingsarbetet. Författarna skriver vidare att ” då det 

med Familjeklimat går att bedöma klimatet inom familjen anser vi att instrumentet mycket väl 

är applicerbart inom familjebehandling” (Söderlind & Johnsson, 2004, s. 41).  

Hansson (1989) beskriver att det vid själva konstruktionen av formuläret lades vikt vid att 

formuläret skulle vara lätt att förstå och gå snabbt att fylla i och att det dessutom var enkelt 

för behandlaren att administrera. Det betonades även att konstruktionen skulle vara sådan att 

den var lätt att fylla i även för unga familjemedlemmar. 

I sin doktorsavhandling har Hansson (1989) funnit att formuläret Familjeklimat är användbart 

för att mäta ” samband mellan förekomst av symtom och familjefunktion” (Hansson, 1989, 

s.37). och att ”Familjeterapi betraktas som en verksam psykoterapeutisk behandlingsmetod” 

(Hansson, 1989, s.37). Således har vi i formuläret Familjeklimat ett tillförlitligt diagnostiskt 

instrument. 

Score-15 

Systemic Clinical Outcome and Routine Evaluation (SCORE) är ett självskattningsinstrument 

som utarbetats i Storbritannien 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). Score är utformat med syfte att mäta de förändringar i familjefunktion 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., 2014). En komplett beskrivning 

av utvecklingen av Score och hur nuvarande Score-15 utvecklades har tidigare publicerats 

(Stratton et al., 2010).  
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Den första och betydligt mer omfattande versionen, Score-40, har i olika steg reviderats till 

kortare varianter. Till slut återstod två varianter, Score-15 (Stratton et al., 2006, 2010) och ett 

instrument med 28 uppgifter som utvecklades på Irland (Cahill et al., 2010).  Båda dessa 

versioner av Score har påvisat intern konsistens vid beräkningar med Cronbach´s alpha och 

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

familjers 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).  

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

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

står sig väl. Score utmärker sig i förhållande till de övriga familjeorienterade 

självskattningsformulär genom att ha både god validitet och god reliabilitet, 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).  

Stratton et al. (2014)  har i studier visat att Score-15 är ett instrument som är känsligt för 

förändring och kan påvisa förändring i familjefunktion. Det påvisades vid en undersökning 

där 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 

familjer i mellan tre till fem månader.  

Med hjälp av Score-15 går det att skilja ut kliniska från icke kliniska grupper 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 utan signifikanta emotionella- och beteendeproblem, det vill säga en icke-klinisk 

grupp. Medelvärdet på alla frågor från Score-15 besvarade av föräldrar var 1,9. Som cut-off 

för dysfunktionell familjefunktion föreslår man > 2,9, det vill säga de 10 % med lägst 

familjefunktion.   

O´Hanrahan et al. (2016) undersökte patienter inom vuxenpsykiatrin med hjälp av Score-15 

där det framkom att deras population skattade ett lägre, det vill säga mer ansträngt 

familjeklimat jämfört med den icke kliniska gruppen i studien genomförd av Fay et al. (2013) 

.                                                                    
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Den svenska översättningen av Score-15 har gjorts under hösten 2015 (Erneroth Hånell & 

Karhatsu) i ett samarbete mellan Linköpings universitet och Association for Family Therapy 

& Systemic Practice. (www.aft.org.uk).  

Validering av Score-15 till svenska förhållanden pågår genom aktuella studier vid Linköpings 

universitet. ( Berzell; Erneroth Hånell & Karhatsu; Nordlander & Åhlander; Sturesson-

Ljungblad & Thurfjell Klein). Hela självskattningen finns samlat 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 Likert-

skala 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 Likert-skalor (Stratton et al., 

2010).  

Instrumentet genererar sedan ett totalvärde och tre olika värden på varje variabel som mäter 

familjefunktionen. De tre variablerna är Styrkor, Problem och Kommunikation. Variabeln 

Styrka beskriver familjens förmåga att hantera svårigheter, att kunna anpassa sig och hitta nya 

förhållningssätt till nya situationer, att känna tillit till varandra, att bry sig om och ta hand om 

varandra. Variabeln Problem beskriver familjens upplevelse av att vara överhopad och 

överväldigad av svårigheter och känslan av att allt går fel. Vidare tenderar 

familjemedlemmarna att skuldbelägga varandra och den genomgripande känslan hos familjen 

är att man är olycklig.  Den sista variabeln, Kommunikation, illustrerar att kommunikationen 

mellan familjen medlemmar inte fungerar. Varje variabel innehåller värdet på vardera 5 

påståenden. Ju högre värdet blir, desto större indikation på stor problemtyngd. Den totala 

Score-siffran kan teoretiskt sett bli 15 förutsatt att man skattar alla frågor absolut positivt och 

tvärt om skulle det kunna tänkas vara möjligt att uppnå siffran 75 om man skattar alla frågor 

absolut negativt (Stratton et al., 2010).  

Resultat 

Korrelation mellan Familjeklimat och Score-15 

Score-15:s variabel Styrkor korrelerar signifikant med Familjeklimats variabel Närhet. Vidare 

korrelerar Score-15:s variabel Styrkor även med Familjeklimats Distans. Variablerna Kaos 

och Styrkor som båda här har höga värden, eftersom båda är problemvariabler har en positiv, 

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


16 

 

måttlig korrelation (Tabell 2). Variabeln Spontanitet i Familjeklimat visar ingen korrelation 

med Score-15. 

Tabell 2. Pearson korrelationer mellan Score-15 och Familjeklimat vid första mätningen 

(innan familjebehandling), n=71 

 Medeltal 

Score 15 

Styrkor Problem Kommunikation 

NÄRHET1 -, 647** -, 630** -, 532** -, 472** 

DISTANS1 ,565** ,597** ,386** ,452** 

SPONTANITET1 0,162 0,136 0,182 0,086 

KAOS1 ,527** ,574** ,415** ,344** 

 ** p < 0.01 (2-tailed) 

I figurerna 2 till 5 presenteras korrelationen mellan Familjeklimat och medeltalet på Score-15.  

Det visas med hjälp av grafer hur väl varje individs svar på respektive instrument korrelerar 

med varandra. Den sammanvägda korrelationen visas med regressionslinjen. Y-axeln visar 

värdet vid första mättillfället av variablerna Närhet, Distans, Kaos och Spontanitet. På X-

axeln visas medelvärdet för Score-15:s summapoäng.  

I figur 2 Närhet. Figuren visar att de båda variablerna har ett starkt negativt samband.  

I figur 3 och figur 5 visas att Score-15 korrelerar positivt med Familjeklimat vad gäller 

variablerna Distans respektive Kaos. Figurerna visar en måttlig positiv korrelation.  

I figur 4 visas att korrelationen mellan Familjeklimats variabel Spontanitet och medeltalet på 

Score-15 inte har någon korrelation. 
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Figur 2. Regressionslinje för närhet

 

Figur 3. Regressionslinje för distans

 

Figur 4. Regressionslinje för spontanitet

 

Figur 5. Regressionslinje för kaos 

 

Figur 2-5. Korrelationer mellan x=medelvärdet för SCORE-15 och y=Familjeklimats fyra 

variabler 

 

Går det att urskilja en klinisk grupp från en normalgrupp 

Vi har jämfört våra familjers Score-15 skattningar med en svensk normalgrupp som gjort 

samma skattning (Erneroth Hånell & Karhatsu, 2016). Vi kan här konstatera (tabell 3) att våra 

föräldrars skattningar med Score-15 ligger signifikant högre både för summapoängen och vid 

de tre delvariablerna (p< 0.001) jämfört med normalgruppen. I tabell 3 kan man utläsa att 66 

% av föräldrarna skattar över cut-off värdet som indikerar en låg familjefunktion. 
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Tabell 3. Resultat Score-15 föräldrar familjebehandling Uppland jämfört med normalgrupp 

svenska familjer(Erneroth Hånell & Karhatsu, 2016) 

 N    

 

   

Familjer (N) 34     69  

Föräldrar  Upp-

lands 

 

M 

SD Skillnad 

jämfört 

med 

normal-

grupp 

p Normal-

gruppens 

 

M 

Under/över 

90 percentilen 

Fäder/Mödrar 22/28     37/62  

Medeltal 

Score15  

totalpoäng 

50 2,41 0,66 0,86 <0,001 1,55 17 (34 %)/ 

33 (66 %) 

Styrkor 50 2,46 0,74 0,77 <0,001 1.69  

Problem 50 2,45 0,80 1,01 <0,001 1,44  

Kommunikation 50 2,33 0,78 0,80 <0,001 1,53  

  

Vi kan alltså urskilja att de i undersökningsgruppen i större utsträckning än en normalgrupp 

upplever sig ha fler eller större problem, i högre grad en dålig, sammanbruten kommunikation 

och en större oförmåga att hantera svårigheter, hitta anpassningsstrategier samt en större brist 

på tillit. Här är det viktigt att vara uppmärksam på att i detta sammanhang är variabeln Styrka 

en problemvariabel, vilket innebär att ju högre siffra familjen skattat variabeln Styrka desto 

sämre tillgång till styrkor har familjen. Sammantaget visar dessa resultat oss att 

skattningsformuläret Score-15 förmår skilja en klinisk grupp från en normalgrupp. 

Även våra ungdomar skattar signifikant högre både för summapoängen och för de tre 

delvariablerna (p<0,001) jämfört med ungdomar från normalgruppen (tabell 4). Vi ser 

dessutom att ungdomar i de familjer som sökt familjebehandling i stort skattar samma 

problempoäng som sina föräldrar (tabell 3). 
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Tabell 4. Resultat Score-15 ungdomar familjebehandling Uppland jämfört med normalgrupp 

svenska familjer (Erneroth Hånell & Karhatsu, 2016) 

 

Jämförelser av svar på Score-15 före och efter familjebehandling 

Medelvärdet för Score-15 skattningar för föräldrar har minskat signifikant (hela skalan  

p=0,009) vid mätning efter behandling (Tabell 5). Förändringen från mätningen före 

behandling och efter behandling är signifikant säkerställd, p = 0,009. 

Tabell 5. Score-15 före och efter familjebehandling 

N=35 

Föräldrar 

Före familjebehandling 

Medelvärde (SD) 

Efter familjebehandling 

Medelvärde (SD) 

p 

Hela skalan 2,37 (0,69) 2,08 (0,60) 0,009 

Styrkor 2,40 (0,77) 2,07 (0,65) 0,001 

Problem 2,41 (0,84) 2,16 (0,86) 0,150 

Kommunikation 2,29 (0,82) 2,02 (0,64) 0,072 

 

I figur 6 visar vi i ett stapeldiagram på förändringen för varje enskild förälder i materialet, 

vilket uppgår till totalt 35 föräldrar. Sammantaget visar detta att vi genom att använda för- 

och eftermätningar med Score-15 kan påvisa en förändring av familjefunktionen. 

 

Ungdomar/ 

Kliniska  

Uppland 

 

N 

Uppland 

 

M 

 Uppland 

 

SD 

Skillnad 

jämfört med 

normalgrupp 

Normalgr. 

M 

Uppland 

p 

Flicka/Pojke 13/8     
 

24/12 
 

Medeltal  

Score15 

totalpoäng 

21 2,47 0,71 0,69 1,78 0,001 

Styrkor 21 2,45 0,91 0,71 1,74 0,005 

Problem 21 2,74 0,88 0,96 1,78 <0,001 

Kommunikation 21 2,21 0,67 0,40 1,81 0,033 
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Figur 6. Förändring i behandlingsresultat mätt med medelvärdet för hela Score-15 skalan, 

y=Förändring av totalmedelvärdet Score, x=föräldrarnas skattning   

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Ett viktigt fynd i vår studie är att vi kunnat validera Score-15 med det välkända och 

standardiserade skattningsinstrumentet Familjeklimat. Detta innebär att det går att introducera 

Score-15 som nytt skattningsinstrument i Sverige. 

Ett av de viktigaste fynden utifrån resultaten av våra undersökningar är, att vi genom att 

jämföra resultaten av Score-15 hos de familjer vi möter inom socialtjänstens 

familjebehandling med de resultat av Score-15 som erhållits hos en svensk normalgrupp av 

familjer (Eneroth Hånell & Karhatsu, 2016) kan konstatera att det är möjligt att urskilja 

gruppen familjer som söker familjebehandling.  

Ett annat viktigt fynd är, att vi efter genomförda undersökningar med för- och eftermätning av 

Score-15 kan påvisa en förändring av familjernas upplevda familjefunktion. Efter analys av 
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materialet blir det tydligt att familjernas medelvärde för Score-15 har sjunkit, vilket indikerar 

ökad familjefunktion. 

Vi kan alltså urskilja att våra familjer i större utsträckning än en normalgrupp upplever sig ha 

fler eller större problem, i högre grad en dålig, sammanbruten kommunikation, en större 

oförmåga att hantera svårigheter och hitta anpassningsstrategier samt en större brist på tillit 

mellan familjens medlemmar. Här är det viktigt att vara uppmärksam på att i detta 

sammanhang är variabeln Styrka en problemvariabel. Detta innebär att ju högre familjen 

skattat variabeln Styrka, desto sämre tillgång till styrkor har familjen. Sammantaget visar våra 

resultat att skattningsformuläret Score-15 förmår skilja ut en klinisk grupp från en 

normalgrupp.  

Vad vi ytterligare kan sluta oss till är att föräldrarna i våra familjer skattar sina problem något 

lägre vid jämförelse med en grupp vuxenpsykiatriska patienter (O´Hanrahan, 2016). 

Skillnaden mellan dessa grupper är totalt sett inte så stor och vad gäller variabeln Problem 

finns ingen skillnad alls. Detta faktum både styrker sannolikheten för våra resultats giltighet 

och indikerar att de familjer vi möter inom socialtjänstens familjebehandling utgörs av en 

grupp med tung problematik. Ett värde som också styrker problemtyngden i våra familjer är 

att 66 % av svaren från föräldrarna ligger över cut-off hos den svenska normalgruppen. Alltså 

över den 90:e percentilen. 

Vi kan efter avslutad undersökning konstatera att skattningsinstrumentet Score-15 går att 

validera med skattningsinstrumentet Familjeklimat. I tabell 2 och i figurerna 2 till 5 kan vi 

utläsa att det föreligger ett samband mellan skattningsformulären.  I tabell 2 hittar vi den 

starkaste korrelationen som finns mellan Familjeklimats variabel Närhet och Score-15:s 

variabel Styrkor. Här erhålls en negativ korrelation på -, 630** vilket betyder att hos de 

familjer som skattat hög Närhet finns också ett samband med en låg grad av Styrkor. Styrka är 

här en problemvariabel. Ju högre värde för variabeln Styrka, desto sämre tillgång till styrkor 

har familjen. I tabell 2 ser vi även att Score-15:s medeltal korrelerar positivt med 

Familjeklimat vad gäller variablerna Distans och Kaos, (korrelation, 565** respektive 

korrelation, 527**). Vi förstår detta utifrån att ett högt genomsnittligt värde på Score-15 har 

ett samband såväl vid ett högt värde på variabeln Distans så som vid ett högt värde på 

variabeln Kaos.  

Vad gäller korrelationen mellan Familjeklimats variabel Spontanitet och medelvärdet för 

Score-15 (figur 4) kan vi se att det inte finns någon korrelation alls. Vårt resultat här är det 
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samma som Söderlind och Johnson (2004) kommer fram till i sin undersökning, det vill säga 

att variabeln Spontanitet inte mäter vad den avser, vilket innebär att det inte går att påvisa 

vilken betydelse denna variabel har (Sundelin, Hansson, & Westlund, 1991).   

I figurerna 2 till 5 visar vi med hjälp av fyra scatterplots där varje enskild förälder och 

barn/ungdoms svar visas som punkter i koordinatsystemet. Varje punkt i diagrammet 

motsvarar ett mättillfälle (Bergman & Klefsjö, 2006). De visar hur starkt en variabel är knuten 

till en annan variabel. Vår starkaste korrelation är den mellan medeltalet för Score-15 och 

variabeln Närhet från Familjeklimat. 

 Slutligen kan konstateras att det med hjälp av för- och eftermätningar med 

skattningsinstrumentet Score-15 i de familjer som fått familjebehandling inom socialtjänstens 

familjebehandlingsenheter och som ingått i vår undersökningsgrupp, är möjligt att mäta 

effekten av genomförd familjebehandling. I tabell 6 visar vi i ett stapeldiagram på 

förändringen för varje enskild förälder i materialet. Det totala antalet föräldrar uppgår till 50. 

Efter avslutad behandling eller efter tre månaders behandlingstid visar diagrammet att 25 

föräldrar svarar att de fått en förbättrad familjefunktion efter familjebehandling. 10 föräldrar 

svarar att de fått en försämrad familjefunktion efter familjebehandling och 15 föräldrar har 

inte svarat alls och räknas som bortfall. Resultatet innebär att Score-15 förmår påvisa 

förändring av familjefunktion. 

Efter analys av materialet (tabell 5) blir det tydligt att familjernas medelvärde för Score-15 

har sjunkit från ett medelvärde på 2,37 före familjebehandling till medelvärdet 2,08 efter 

familjebehandling till vilket innebär en statistiskt säkerställd ökad familjefunktion. (p = 

0,009).  

Metoddiskussion 

Resultaten av den undersökning som här gjorts behöver granskas ur flera aspekter. En fråga 

som måste belysas närmare är hur vi förhållit oss till det som i forskningssammanhang kallas 

bias.  

Innan etikprövningsnämnden godkände forskningsansökan gjorde nämnden en begäran om en 

komplettering av ansökan. Bland annat efterfrågade etikprövningsnämnden en reflektion i 

ansökan över de forskningsetiska risker som föreligger då studentroll och behandlarroll kan 

sammanblandas i relation till forskningspersonerna. I det kompletterande svaret redogör 

professor Per Gustafsson för hur vi hanterat detta genom erhållen undervisning om 
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forskningsetik samt diskussioner om etiska aspekter i handledning av uppsatsarbetet. 

Etikprövningsnämndens efterfrågan sätter ljuset på en omständighet författarna till denna 

uppsats hanterat olika. De undersökningar som gjorts vid en av författarnas arbetsplats har 

uteslutande handlagts av kollegor till författaren, medan det vid den andra författarens 

arbetsplats rått omvända förhållanden. Här har författaren således själv varit behandlaren i de 

familjer där för- och eftermätningar med Score-15 och Familjeklimat gjorts. Detta förfarande 

medför givetvis en risk för det som brukar kallas forskningsbias. Med bias i 

forskningssammanhang avses enligt Egidius (2016) den risk som kan föreligga för en 

snedvridning av forskningsresultat eller slutsatser till följd av mer eller mindre oavsiktliga fel 

som i uppläggningen eller genomförandet av en undersökning, fel som kan ha sin grund i 

forskarens förutfattande mening eller önskemål om att resultaten ska stämma med viss teori 

eller vissa hypoteser. 

Att författarna trots detta valt att genomföra undersökningen med risk för ovan nämnda bias, 

kan förstås mot bakgrund av dels ett motstånd för att utsätta kollegor för en extra belastning i 

arbetet och dels en tydliggjord medvetenhet hos författarna om risken för bias. Författarna har 

diskuterat frågan med handledaren för uppsatsen och vi konstaterade tillsammans att de etiska 

aspekterna tillgodosetts.                                                                                           

En annan aspekt av undersökningen handlar om risken för att familjemedlemmar gjort 

feltolkningar i skattningsformuläret Score-15. 

Författarna har under uppsatsarbetets gång identifierat några uppenbara risker för att 

familjemedlemmarna feltolkar Score-15 formuläret. En svårighet med formuläret är att 

tidsbegreppet i frågorna kan uppfattas förvirrande. Den första av formulärets skalfrågor lyder: 

” Hur allvarligt är det? Vänligen markera ditt svar på linjen nedanför”. Här har ibland 

familjemedlemmar vid tillfället för eftermätningen misstolkat och svarat i imperfekt, utifrån 

hur familjesituationen var när de först kom till behandling, trots att intentionen här är att få 

veta hur de upplever situationen nu idag, i presens. Några familjemedlemmar har själva 

kryssat över ”är” och skrivit dit ”var”. Samma bekymmer har ibland uppstått vad gäller den 

andra av skalfrågorna. Här ska man markera på en skala som är graderad från ”mycket bra” 

till ”mycket dålig” utifrån frågan: ”Hur fungerar ni som familj”?  Även här har 

familjemedlemmar vid skattningstillfälle två själva skrivit dit ”förut” och markerat på skalan 

åt ”mycket dåligt” hållet.  Således har vi i dessa fall inte fått svar på hur de skattar familjens 

fungerande idag. Slutligen, vid den sista och tredje av skalfrågorna som lyder: ” Tror du att 

den här familjebehandlingen kommer att bli/ha varit till hjälp?”  Vid genomgång av 
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formulären ser vi att frågan ställer till bekymmer för vissa familjemedlemmar. Vid det första 

skattningstillfället, innan familjebehandling, handlar det om att bedöma förhoppning om 

möjlighet att få hjälp och vid det andra skattningstillfället om en bedömning av hur verksam 

man menar att familjebehandlingen varit. Att det i frågan finns ett snedstreck mellan ”att bli 

och har” ser vi har förvirrat i synnerhet barn och ungdomar.  Även vad gäller de två frågorna 

där familjemedlemmarna med egna ord ska beskriva sin familj och familjens huvudproblem, 

kan förvirring uppstå. Utifrån våra erfarenheter föreslår vi att det skapas två olika varianter av 

Scoreformulärets baksida. En variant av formuläret avsett för det första skattningstillfället och 

ett annat för mätningstillfälle två. Detta skulle sannolikt innebära tillförlitligare beskrivningar. 

Vi vill också göra en kommentar till varför vi anser det intressant att ta in ett nytt 

skattningsinstrument i Sverige. För det första är Familjeklimat i dag lite till åren kommet, med 

trettio år på nacken. Det bidrar till att språkbruket blir ålderstiget och blir därför 

svårbegripligt. Svårast blir det för yngre personer och av de som inte har svenska som 

modersmål. För det andra är Familjeklimat svårt att administrera för behandlaren, då det 

måste rättas i en rättningsmall. Score-15 har en stor fördel då de ifyllda skattningarna i stor 

utsträckning är användbara även innan de genomgått rättning. Den tredje anledningen är att 

det finns internationella jämförelsestudier med Score-15, vilket helt saknas vad gäller 

Familjeklimat. 

Författarna är positivt överraskade av användbarheten av Score-15 som hjälp vid 

funktionsbedömning av familjers problem och svårighetsgraden av dessa. En stor mängd 

information erhålls förhållandevis snabbt och enkelt från familjerna. De reaktioner författarna 

fått om formuläret från familjerna är överlag positiva. Faktumet att formuläret innehåller såväl 

kryssfrågor, som skalfrågor och en möjlighet att beskriva sin familj och sina problem med 

egna ord har uppskattats.  Även de barn och ungdomar som deltagit har utan svårigheter 

förstått instruktionerna till Score-15. Formuläret är lätt att använda och går förhållandevis 

snabbt att fylla i.  

Vi har fått in formulär från skattningstillfälle ett från 71 personer. Av dessa är 50 personer 

föräldrar och 21 personer är barn och ungdomar. Från skattningstillfälle två, som inföll efter 

tre månader eller efter avslutad behandling, har vi fått formulär från 35 föräldrar. Detta 

innebär ett bortfall på 15 föräldrar.  Vid skattningstillfälle två har vi ett bortfall på tre barn och 

ungdomar. 
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Bortfallet vid skattningstillfälle två var inte obetydligt och vi bör reflektera över detta faktum.  

I några fall tror vi oss veta vad bortfallen berott på, i andra fall kan vi bara gissa. Där vi har 

någorlunda kunskap om vad bortfallen beror på har det handlat om att behandlaren behövt 

göra en anmälan till socialtjänstens myndighetsdel och härigenom tappat kontakten med 

familjerna. I ytterligare några fall vet vi att familjerna av egna skäl valt att avbryta 

behandlingen. Här har vi bara hypoteser om anledningen till avbrotten. Det kan till exempel 

handlat om att familjerna inte tyckt att behandlingen var till hjälp eller kanske var de 

tillräckligt nöjda med den eventuella förändring som åstadkommits och avbröt behandlingen 

”i förtid”.   Sammanfattningsvis får vår okunskap om bortfallen illustreras av det Sundelin 

(1999) skriver om bortfall i sin egen forskning, där han bland annat konstaterar att klinisk 

forskning i allmänhet och i synnerhet forskning där det råder komplicerade familjesituationer 

kan innebära svårigheter för forskaren att följa vetenskaplig noggrannhet. 

Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetsprocessen med denna uppsats har flera tankar och idéer väckts hos oss vad gäller 

frågan om uppslag till fortsatt forskning.  Först och främst vore det intressant att genomföra 

ännu fler undersökningar med Score-15 inom familjebehandlingsområdet i Sverige för att se 

om dessa resultat skulle överensstämmer med våra.   

Ytterligare en forskningsidé vore att fördjupa sig i hur olika familjemedlemmars skattningar 

ser ut: skattar mammor och pappor olika, skattar flickor och pojkar olika och vilka avseenden 

skattar de lika och i vilka avseenden olika?  Att undersöka om det går att urskilja vilken 

familjetyp vi lyckas hjälpa bäst med familjebehandling är ännu en idé för fortsatt forskning.  

Vi funderar också över på vilket sätt resultaten skiljer sig utifrån behandlingstidens längd och 

frekvens?  Behandlingstiden har i hög grad varierat både i längd och frekvens och det vore 

intressant att veta mer om ett eventuellt samband mellan hur ofta familjen fått 

familjebehandling, under hur lång tidsperiod och hur och om det korrelerar med utfallet av 

familjebehandlingen? 

 Ännu en viktig forskningsidé vore att närmare undersöka innehållet i begreppet 

”familjebehandling”? Vad är det vi faktiskt erbjuder våra familjer?  Familjebehandling 

används i många kommuner i Sverige som samlingsnamn för att beskriva att familjer 

behandlas för dysfunktionalitet i familjesystemet, för att förbättra exempelvis 

kommunikationen hos familjemedlemmarna och för att skapa bättre relationer inom och 
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utanför familjen. Men vad är det för innehåll i den familjebehandling som utförs? Vilka 

teorier grundar familjebehandlarna sina hypoteser och interventioner på? Har 

utbildningsnivån på familjebehandlarna någon betydelse för behandlingseffekten? Vi tycker 

att dessa frågeställningar vore oerhört intressant att undersöka noggrant. 
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BILAGA 1 
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BILAGA 2 

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. 
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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.      
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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 3     2015-09 

 
Förfrågan om medverkande i utvärdering av 
behandling på Familjeenheten. 

 
Här på Familjeenheten vill vi gärna försöka ta reda på om den hjälp vi ger 
familjer som söker sig till oss, verkligen hjälper? Blir bekymren mindre och 
fungerar familjerna bättre tillsammans efter att ha träffat en 
familjebehandlare?  
 
För att ta reda på det frågar vi därför om du och dina barn vill delta i en 
forskningsstudie genom att ni skriftligt svarar på två frågeformulär Det ena 
heter Score-15 och det andra Familjeklimat. Formulären fylls i vid två 
tillfällen, första tillfället är när ni kommer till Familjeenheten första gången 
och andra gången efter ungefär 3 månader.  
 
Ditt deltagande i studien är frivilligt. Du kan närsomhelst avsluta ditt 
deltagande utan att berätta varför. Oavsett hur du väljer kommer det inte 
att påverka den hjälp och service du och ditt barn erbjuds på 
Familjeenheten framöver.  
 
Dina svar kommer att läggas i ett sekretesskyddat dataregister och 
arkiveras enligt arkivlagen. Alla sådana uppgifter är sekretesskyddade och 
ingen obehörig har tillgång till dataregistret. Vid databearbetningen 
kommer ditt namn och personuppgifter att ersättas med en kod så att 
enskilda individer inte kan identifieras. Endast den person som är ansvarig 
för studien har tillgång till kodnyckeln.  Du kan när som helst ta kontakt 
med ansvarig forskare för att få ta del av de uppgifter som samlas in om dig. 
  



 

 

 
Studien kommer att redovisas som en vetenskaplig artikel. 
Forskningshuvudman är Hälsouniversitetet Linköping. I redovisningen 
kommer alla personer att vara anonyma, offentlighets- och sekretesslagen 
gäller. 
 
Har du några frågor eller funderingar om undersökningen är du varmt 
välkommen att kontakta någon av oss! 
 

 
Yvonne Ljungblad 
Bålsta 

Anna Thurfjell Klein 
Uppsala 

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. 
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Informerat samtycke enligt personuppgiftslagen gällande studie: 
Utvärdering av behandling på Familjeenheten 
 

 
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 
omhändertagande 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 behandling på 
Familjeenheten”.  
 
Sätt kryss i en ruta 
 
 

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

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

 
 
Barnets namn:___________________________________________ 
 
 
Födelseår och födelsemånad: _______________________________ 
 
 
Datum: ____________ 
 
 
Förälders namn (läsligt):__________________________________ 
 
 
Förälders namnteckning:__________________________________ 

 
 


