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Sammanfattning 

SCORE-15 är ett självskattningsformulär som avser att mäta familjens samspel 

utifrån tre teman; styrkor, problem och kommunikation. Det har tagits fram i England, 

där det används i forskning och kliniskt familjeterapeutiskt arbete. Denna studie 

validerar mätinstrumentet SCORE-15:s användbarhet i Sverige, genom att undersöka 

70 icke kliniska familjer. Vi har jämfört de icke kliniska familjernas SCORE-15 

resultat med resultat från 159 kliniska familjer i Sverige. En jämförelse har även 

gjorts med tidigare forskningsresultat från England och Irland. För att få en spridning 

av testet till icke kliniska familjer har familjer i Stockholms, Östergötlands och 

Kronobergs län ombetts fylla i SCORE 15. Tjugotvå personer fyllde i ett retest efter 

1–2 veckor. Studien visar att det går att skilja icke kliniska familjer från kliniska 

familjer. 

Nyckelord: SCORE-15, validering, icke kliniska familjer, familjens samspel, 

systemisk familjeterapi 

Abstract 

SCORE-15 is a self-report questionnaire, purposed at measuring the family's 

interaction based on three themes: strengths, problems and communication. It was 

developed in England, where it is currently used in family therapy research and 

clinical work. Our study validates the SCORE-15 instrument’s applicability in 

Sweden by investigating 70 non-clinical families. We compared SCORE-15 results 

from non-clinical families with results from 159 clinical families in Sweden. A 

comparison was also made with previous research from England and Ireland. In order 

to get a statistical spread, non-clinical families in Stockholm, Östergötland and 

Kronobergs län were asked to fill in the SCORE 15 test. Twenty-two persons filled in 

a retest after 1-2 weeks. The study shows that it is possible to distinguish non-clinical 

families from clinical families. 

Keywords: SCORE-15, validation, non-clinical families, family functioning: systemic 

psychotherapy 
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Ett stort tack till alla som tagit sig tid att fylla i SCORE-15 och till de kliniska 

verksamheter som bidragit med att distribuera frågeformulären.  

Tack till vår handledare professor Per A Gustafsson som varit ett oerhört stöd med 

både kunskap och tid och Med Dr. Madeleine Cocozza som bidragit till att SCORE-
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4 

Innehållsförteckning 

 

Inledning      5 

Bakgrund      6 

Systemisk familjeterapi                                       7                       

Tidigare forskning och litteratur    8 

Syfte                       11 

Frågeställning                      11 

Metod                       11 

Etik                          17 

Resultat                       18 

Diskussion                       22 

Slutsatser                       25 

Förslag på fortsatta studier    26 

 

Referenser      27 

Bilaga 1 Självskattnings formulär SCORE 15    

Bilaga 2 Informationsbrev      

Bilaga 3 Samtyckesblankett     

 

  



5 

Validering av självskattningsformulär om familjens samspel -  

SCORE-15 i Sverige 

Inledning 

SCORE-15 index av familjens funktioner och förändring är ett etablerat 

mätningsinstrument som har funnits på engelska sedan 2010 (Stratton, Bland, Janes & 

Lask, 2010) och har översatts till norska (Tranoy) och finska (Rautiainen) men hittills 

inte på svenska. SCORE-15 har visat sig vara tillförlitligt för att mäta utfall av terapi 

och terapeutisk förändring i familjen (Stratton, Lask, Bland, Nowotny, Evans, Singh, 

Janes, Peppiatt, 2014). Därför är det ett användbart verktyg för utvärdering, 

kvalitetsförbättring i systemteoretiskt familjeterapeutiskt arbete, och för att stödja 

klinisk praxis (Stratton et al, 2014).   

 

- SCORE erbjuder utövare korta beskrivningar av olika aspekter av 

familjeinteraktion, som har visat sig ha betydelse för många familjer som 

genomgår en terapi. 

- SCORE kan med tillförsikt användas för att övervaka och rapportera 

beprövade indikatorer på framsteg i systemisk familjeterapi. 

- Eftersom SCORE identifierar signifikanta frågor om familjens interaktion har 

instrumentet många potentiella användningsområden i terapi. 

- SCORE skapar nya möjligheter för terapeuter att genomföra 

forskningssamverkan. 

  

SCORE-15, Systemic Review of Self-Report Family Asseement Measures,  är ett 

validerat mätningsinstrument på engelska (Stratton et al., 2010). I dag finns en svensk 

översättning av formuläret. För att validera instrumentet i sin svenska översättning 

krävs att det administreras till kliniska familjer och icke-kliniska familjer. I vår studie 

har vi valt att administrera SCORE-15 till icke-kliniska familjer.  

Mätinstrumentet SCORE-15 finns inte att tillgå i vårt arbete som familjeterapeuter i 

Sverige idag. Det finns mycket få verktyg för att mäta familjeterapeutiskt arbete 

överhuvudtaget, och de som finns har många år på nacken. Det är angeläget i 



6 

terapeutiska sammanhang forska på familjeterapeutiskt arbete. För att kunna 

samverka inom forskningen av familjeterapi, behövs ett nytt mätinstrument. I studien 

har vi valt att testa och validera mätinstrument SCORE-15 genom att testa den nya 

svenska översättningen på icke-kliniska familjer.  

 

Bakgrund 

Det fanns ett behov av att mäta systemisk familjeterapi, parterapi och terapeutiska 

förändringar. Behovet av ett frågeformulär som kunde mäta terapi och terapeutiska 

förändringar i familjer och som var och en av familjemedlemmarna skulle fylla i, som 

var lättförståeligt samt enkelt att fylla i ledde till att Peter Stratton m.fl. utvecklade 

SCORE-40 index, ett självskattningsformulär med fyrtio stycken frågor. 

Peter Stratton och hans medarbetare var inspirerade av CORE, Clinical Outcomes in 

Routine Evaluation, ett mätinstrument som utvecklats av Barkham, Evans och deras 

kollegor (Barkham et al., 1998; Evans et al., 2000, 2002). CORE lade tyngdpunkten 

på individuella dysfunktioner och var designat att mäta förändringar hos den enskilda 

patienten. Med CORE som modell hade Peter Stratton och hans medarbetare som 

målsättning att utveckla ett sätt att mäta förändringar i relationer och hur förändringar 

i relationer kan bli bestående. Mätningen skulle dessutom vara enkel att omsätta i det 

praktiska dagliga kliniska arbetet. 

SCORE-40 var och är ett effektivt mätinstrument men upplevdes för omfattande och 

svårt att praktiskt genomföra i det dagliga kliniska arbetet, och det beslutades att 

renodla (refining) frågeformuläret till SCORE-15. (Stratton et al., 2010). SCORE-40 

var utgångspunkten för utvecklingen av SCORE-15. 

SCORE-15 är ett validerat mätinstrument på engelska, För att validera instrumentet i 

sin svenska översättning hade vi ambitionen att administrera det till minst 70 icke- 

kliniska familjer. 

Ny forskning (Hamilton & Carr, 2016) visar att SCORE-15 är användbart i det 

dagliga kliniska arbetet då det är administrativt lättarbetat och visar på förändring i 

familjefunktion över tid. 
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Systemisk familjeterapi  

I början av 1940-talet I USA påbörjades terapiarbetet att fokuseras på hela familjen. 

Istället för att patienten berättade om sitt familjeliv studerades istället hur patienten 

agerade tillsammans med sin familj. Detta ledde till ett annat sätt att förstå och arbeta 

med mänskliga problem (Goffman, 1973).  

Under 1950-talet flyttades intresset från att ha haft enbart individen i fokus till att ha 

hela familjen i terapi. I familjeterapi läggs tyngdpunkten på den interpersonella nivån 

samtidigt som det är av stor vikt att ha ett helhetsperspektiv; individen, dyader, 

triader, socioekonomiskt, samt att även se varje patient i sitt sociala och 

interpersonella sammanhang (Foley, 1986).   

En teori som väckte större och större intresse var systemteori vars föregångsgestalt 

var Ludvig von Bertalanffy (1968) som myntade uttrycket: ”Helheten är mer än 

summan av delarna”. Systemteori betonar vikten av att se helheten av systemets delar 

istället för delarna i systemet, hela familjen istället för individerna i familjen. 

Under familjeterapins utveckling har ett stort diskussionsämne varit vad det är som 

ger förändring. Watzlawick, Weakland och Fisch (2011) menade att verklig 

förändring sker genom interaktionella processer där psykoterapeuten intervenerar 

aktivt och speciellt i familjesystemet utan att vara beroende av familjemedlemmarnas 

medvetenhet om hur de beter sig mot varandra.  

Bateson, Jackson, Weakland, Haley, Fry, och senare Satir, Fisch, Watzlawich och 

kollegor revolutionerade under 1950 och 60-talet med systemiskt tänkande och 

förståelse kring mänskligt beteende och metoder för att främja förändring. Systemisk 

epistemologi och modeller av terapi som för närvarande är kända, står på fast grund 

byggd av vad som kom att bli känt som Palo Alto Group (Wendel, 2015).   

Många modeller av systemisk terapi har utvecklats ur Batesons forskningsprojekt, 

MRI korttidsterapi, Strategisk familjeterapi, Strukturell familjeterapi, Milanogruppen, 

lösningsfokuserad terapi. De flesta narrativa och postmoderna metoder har 

inkorporerat flertal teoretiska principer och tekniker som först har beskrivits av 

Jackson och Weakland (Wendel, 2015).  
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Tidigare forskning och litteratur 

”Sann systemisk forskning” ur ett historiskt perspektiv har en tradition av att inte 

sympatisera med kvantitativa metoder i familjeterapi fältet. Gregory Bateson 

(Bateson, Jackson, Haley & Weakland, 1956) uppgav att det inte gick att mäta 

dubbelbindningar och det tolkades inom systemisk familjeterapi som att det inte gick 

att mäta någonting alls inom familjeterapeutiskt arbete (Rohrbaugh, 2014).  Lynn 

Hoffman (1990) beskrev senare terapi som en konstform av linser, hon framhävde en 

idé om att bra systemiskt arbete har mer gemensamt med litterär kritik än det har med 

konventionella metoder för samhällsvetenskap. Tiderna har emellertid förändrats och 

idag mer än någonsin måste vi förlita oss på empirisk evidens, speciellt på att mäta 

och räkna saker t.ex. utfallet av terapi, även om värdet av detta bevis i slutändan är 

mer retoriskt än sanningar (Rohrbaugh, 2014). 

I Storbritannien fanns ett behov av att mäta resultatet av systemisk familjeterapi och 

parterapi, SFCT (Association for the quality development of solution focused 

consulting and training). För att möta upp SFCT:s behov skapades ett 

självskattningsformulär för familjemedlemmar, SCORE (Systemic Clinical Outcome 

and Routine Evaluation).  Skattningsformuläret, SCORE-40, hade till att börja med 

fyrtio frågor om familjefunktionen. Score-40 visade sig vara ett användbart 

instrument. Det var emellertid för tidskrävande och omständligt för att kunna använda 

i dagligt kliniskt arbete. Ytterligare forskning gjordes för att skapa ett formulär, 

SCORE-15 med 15 frågor och som skulle vara lättare att använda i kliniskt arbete och 

i fortsatt forskning. 228 familjer fick fylla i SCORE- 40 vid sitt första besök för 

familjeterapi runt om i Storbritannien. Analys från insamlade data kombinerat med 

data från 126 icke-kliniska familjer, ledde till att formuläret kunde reduceras till 

femton frågor, men med det mesta av informationen som SCORE -40 gav (Stratton el 

al., 2010).  

I en Irländsk studie där, telefonintervjuer, gjordes utifrån frågorna i SCORE- 15 och 

SCORE-28 framkom att båda versionerna av SCORE data fångar upp de faktorer som 

finns i tidigare studier. SCORE skalan hade också signifikanta samband med 

mätningen av familj, föräldrar och barns anpassning, och försumbar korrelation med 

socioekonomiska variabler och social önskvärdhet (Fay, Carr, O’Reilly, Cahill, 

Dooley, Guerin & Stratton, 2013).   
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Resultat SCORE från kliniska och icke kliniska familjer irländska studier 

tidigare forskning 

Tabell 1 SCORE resultat från irländska 
icke kliniska föräldrar (Fay, 2013). 
     

Föräldrar N Mean SD 

Medeltal SCORE 
totalpoäng 

403 1,87 0,64 

Styrkor 403 1,74 0.71 

Problem 403 1,85 0,81 

Kommunikation 403 2,03 0,84 

 

Tabell 2  SCORE resultat från  
vuxenpsykiatrin (O'Hanrahan, 2016). 
   

  

Patienter N Mean SD 

Medeltal SCORE 
totalpoäng 

199 2,62 1,11 

Styrkor 199 2,77 1,32 

Problem 199 2,47 1,24 

Kommunikation 199 2,62 1,22 

 

 

Figur nr 1 Jämförelse av kliniska och icke kliniska irländska SCORE resultat utifrån 

ovanstående tabeller. 
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En version av SCORE-15 har testats på skolbarn i London. I denna pilotstudie fyllde 

80 barn i åldern 7–10 år i formuläret, 35 barn fyllde i formuläret en andra gång med 1 

veckas mellanrum. Det framkom i studien att SCORE-15 kan vara ett användbart 

instrument för barn i åldern 8 – 11 år (Jewell, Carr, Stratton, Lask & Eisler, 2013).   

Hamilton och Carr (2015) har gjort en systematisk genomgång av 

självskattningsformulär inom systemisk familjeterapi. Syftet med deras studie var att 

systematiskt undersöka psykometriska egenskaper och klinisk nytta inom ramen för 

deras avsedda användning och för att identifiera åtgärder för att kontrollera utfall. I 

denna studie framkom att SCORE är en användbar skala för daglig klinisk 

verksamhet. De kortare versionerna av SCORE-15 och SCORE-28 har visat goda 

psykometriska egenskaper, de tar kort tid att administrera och har visat mottaglighet 

för förändring i familjefunktionen över tid.   

Forskningsstudier som gjorts har visat att SCORE-15 kan mäta terapi och terapeutisk 

förändring i familjefunktionen. Det är därför ett användbart verktyg i forskning, 

kvalitetsförbättring och som ett hjälpmedel i kliniskt arbete (Stratton, Lask, Bland, 

Nowotny, Evans, Singh, Janes & Peppiatt, 2014) 

Vossler och Mollers (2015) har gjort en studie på familjer som söker 

familjerådgivning i Storbritannien. De har i sin studie låtit familjerna (54 familjer) 

fylla i formulären SCORE-15, FACES 3 och SDQ, De har även låtit analysera de 

kvalitativa data som finns i de tre öppna frågorna i SCORE-15.  I den kvalitativa 

delen av forskning då familjen skulle svara på vilka ord som bäst beskriver familj 

framkom att negativa ord som ”otäck”, ”bitchy”, ”ignorant” och ”irriterande” t.ex., 

men också positiva ord som ”kärleksfull”,” omtänksam”, ”nära” och ”hjälpsam”.  

SCORE-28 har använts i en studie som har utvärderat FFT (Functional family 

therapy). I den studien kunde forskarna mäta en förändring i familjefunktionen utifrån 

att de familjer som fick en FFT behandling fick fylla i SCORE-28 före och efter 

behandlingen. Forskarna kunde efter avslutad studie konstatera en signifikant 

förbättring i familjens samspel efter avslutad FFT behandling (Hartnett, Carr & 

Sexton, 2015).  
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Syfte 

Syftet med studien har varit att validera SCORE-15 för svenska förhållanden och att 

testa tillförlitligheten i mätinstrumentet. 

I studien har mätinstrumentet SCORE-15 testats på icke kliniska familjer. Detta för att 

få ett underlag, en normalkurva att utgå ifrån, för att sedan kunna jämföra med 

kliniska familjer som genomgått familjeterapi.  I England och på Irland har redan 

validering gjorts av SCORE-15. I studien har även jämförelser gjorts med tidigare 

forskningsresultat där mätinstrumentet använts.  

 

Frågeställning 

För att kunna validera familjebedömningsinstrumentet SCORE-15 i Sverige, har 

nedanstående frågeställningar studerats.  

Går det att skilja icke kliniska familjer mot kliniska familjer? 

Är SCORE-15 ett användbart mätinstrument i Sverige?  

Är svenska SCORE-15 för icke kliniska familjer konsistent med annan forskning? 

 

Metod  

SCORE-15 mäter familjens samspel utifrån en skala från 1 - 5, där 1 är mycket bra 

och 5 visar på stora problem i familjen. I tidigare forskning (Fay et al., 2013) har 

SCORE en cut-off på 1,9 i föräldrars mätningar.  

I studien och för att kunna validera SCORE-15 har det varit av betydelse att få en 

spridning av frågeformuläret SCORE-15 till icke-kliniska familjer i landet. 

Frågeformuläret SCORE-15 har delats ut till familjer med barn i Stockholms län, 

Östergötlands län samt Kronobergs län. Mätning upprepades efter 1-2veckor efter den 

första mätningen för att se om det överensstämde med och gav sammaresultat som 

den första mätningen. Ambitionen var även ett mindre antal skulle göra en restest; 

fylla i formuläret vid ett andra tillfälle. Formuläret har delats ut på BVC 

(barnavårdscentral), förskolor, grundskolor samt till personal på BUP (Barn och 
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Ungdoms Psykiatrisk mottagning). Familjerna har fått skriftlig och muntlig 

information om studien och syftet med studien och fyllde i informerat samtycke. 

Inledningsvis deltog en av forskarna (HEH) i ett team av fem personer som översatte 

SCORE 15 formuläret till svenska (Cocozza, Gustafsson, Wadsby, 2015).  Gruppen 

bestod av tre, professionella familjeterapeuter, en psykolog/legitimerad psykoterapeut 

med KBT-inriktning och en administrativ assistent, samtliga med goda kunskaper i 

engelska. Alla i gruppen översatte formuläret, SCORE-15 från engelska till svenska. 

Den svenska översättningen av formuläret översattes åter till engelska av 

professionell översättare för att godkännas av SCORE- teamet (Stratton, Lask, m.fl.) i 

England.  

För att kunna använda SCORE-15 i kliniskt arbete skulle både icke kliniska familjer 

och kliniska familjer fylla i formuläret, i syfte att kunna validera det.   

I studien fanns en fråga med hur personerna som deltog i studien upplevde att fylla i 

formuläret. Denna fråga finns inte med i mätinstrumentets original Familjerna ombads 

fylla i hur det känts att fylla i enkäten utifrån en skala 1-10 där 1var mycket bra och 

10 mycket dåligt.  

Vi har för denna uppsats även tagit del av resultat där SCORE-15 har använts i arbete 

med 159 kliniska familjer (Sturesson-Ljungblad & Thurfjell Klein; Nordlander & 

Åhlander; Berzell, 2016).   

Definition av icke klinisk familj; en familj ur normalpopulationen som slumpmässigt 

valts ut från storstadsområde och mindre orter. 

I SCORE-15 formuläret fick personerna fylla i födelseland, utbildningsnivå och vad 

de arbetade med. Dessa data kodades efter SSYK 2012 (Standard för Svensk 

Yrkesklassificering) SSYK 2012 (www.scb.se)  

  

http://www.scb.se/
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Tabell 3 Yrken enligt SSYK kod 2012. 

  SSYK kod N 

TOTALT 102 

1 4 

2 48 

3 8 

4 23 

5 7 

6 0 

7 6 

8 2 

9 2 

arbetslös 2 
 

1= Chefsyrken, 2= Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens, 3=Yrken med krav på 

högskolekompetens eller motsvarande, 4= Yrken inom administration och kundtjänst, 5=Service-, 

omsorgs- och försäljningsarbete, 6= Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske, 7= Yrken 

inom byggverksamhet och tillverkning, 8= Yrken inom maskinell tillverkning och transport med mera, 

9= Yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion, 0= Militärt arbete. 

 

Antal  

 

Figur nr 2 Ungdomarna som deltog i studien studerade.  Figuren visar fördelningen 

mellan grundskola och gymnasieskola.  
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Antal

 

Figur 3 Figuren visar fördelningen i utbildningsnivå hos föräldrarna som deltog i 

studien. 

 

Tabell 4 I tabellen framkommer i vilket land personerna som deltog i studien är födda. 

  Antal 

Födelseland 137 

  Sverige 126 

  Bulgarien 1 

  England 1 

  Etiopien 1 

  Finland 1 

  Holland 1 

  Irak 1 

  Kina 1 

  Ryssland 1 

  Spanien 1 

  Tunisien 1 

  Tyskland 1 
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Reliabilitet 

Mätning gjordes en gång till efter 1–2 veckor efter den första mätningen för att se om 

det överensstämde med och gav samma resultat som den första mätningen.  

 

Urval 

I studien var det av betydelse att få en spridning av frågeformuläret. De delades ut till 

familjer med barn i Stockholms, Östergötlands samt Kronobergs län.  

Genom slumpmässigt urval, via BVC, förskolor, grundskolor fick familjer 

information om samt förfrågan om de ville delta i mätningen. En BVC-mottagning, 

tre förskolor, åtta grundskolor tillfrågades. Fem grundskolor sa nej till att delta. En av 

rektorerna ansåg att svarsfrekvensen var låg hos deras föräldrar och elever och ville 

vara säkra på att få svar på formulär som verksamheten själv skickade ut. En 

grundskola ansåg att det inte fanns utrymme, tid eller möjlighet att delta i studien. 

Sammanlagt deltog tre grundskolor i studien av de grundskolor som tillfrågades. 

 

På BVC-mottagningen delades SCORE-15 formulären och information samt 

samtyckesblankett ut av BVC-sköterskor, svaren skickades in via utdelade, frankerade 

svarskuvert. På förskolorna delades samma material ut av förskolepersonal och 

svarskuverten lämnades tillbaka till personalen. På en grundskola delade en av 

forskarna ut materialet i klasserna, svaren lämnades till en lärare som var forskarens 

kontaktperson. Forskaren påminde lärare vid ett tillfälle om vikten av att få in 

SCORE- 15 från föräldrar och elever.  Formulären hämtades sedan av forskaren. På 

två grundskolor fick eleverna information om studien av klasslärarna, föräldrarna fick 

information på skolans intranät innan materialet skickades hem per post till varje 

familj tillsammans med svarskuvert.  

Sammanlagt har 1840 frågeformulär delats ut under perioden april 2016 till september 

2016 i Stockholms, Östergötlands och Kronbergs län. Sammanlagt har 137 

frågeformulär besvarats i första mätningen, 24 har fyllt i frågeformuläret vid andra 

tillfällen med 1-2 veckors mellanrum (retest). I andra omgången har 22 föräldrar fyllt 

i formuläret och 2 barn, endast föräldrarnas resultat är med i sammanställningen.  
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Tabell 5 Tabellen visar demografiska data, var formuläret är inhämtat samt kön och 

ålder.  

  Antal 
Första omgången totalt 137 

  Östergötland 34 

  Stockholm 100 

  Kronoberg 3 

  Familjer 70 

  Kvinnliga deltagare 87 

  Manliga deltagare 50 

  Mödrar 63 

  Fäder 38 

  Föräldrarnas ålder 22-61år    

  Ungdomar 36 

  Flickor 24 

  Pojkar 12 

  
Ungdomarnas ålder 10-17år, en ungdom 22år 

 

 Andra omgången   

  Föräldrar 22 

  Barn 2 
 

Bortfall 

Bortfallet på ca 92% visar på svårigheten med att få in material från icke kliniska 

familjer.  

 

Behandling av data 

Data från varje formulär skrevs in i SPSS version 24 för Mac. Av de 137 personer 

som fyllde i formuläret saknades information på sammanlagt 11 påståenden. I 

samtliga 11 formulär saknades information för ett påstående. Det fanns inga formulär 

där deltagaren missat att fylla i mer en ett påstående.  
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Etik 

Etiska riktlinjer 

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping godkände 2016-02-02 (D-nr 2015/347-

31) ansökan om etikprövning avseende studien Validering av 

familjebedömningsinstrumentet SCORE-15. 

Per A Gustafsson, Professor och överläkare är huvudansvarig forskare. Forskningen 

sker vid Avdelningen för BUP inom ramen för självständigt arbete (15hp) på 

Psykoterapeutprogrammet med inriktning Familjeterapi.  

 

Forskningsetiska övervägande  

Känsloreaktioner vid ifyllande av frågeformuläret SCORE-15 kunde ha uppstått och 

skulle då kunna bemötas, kompetensen fanns i gruppen för att kunna möta dessa 

känsloreaktioner om dessa uppstått. 

 

Samtycke 

Vid all forskning inom psykoterapi är kravet att forskningspersonerna ska ge sitt 

“informerade samtycke”. I forskningsstudien har de etiska reglerna för samtycke 

följts. 

Alla som deltagit i studien har gett sitt medgivande skriftligt. De skriftliga 

samtycksblanketterna förvaras inlåsta och inte tillsammans med frågeformulären. 

Forskarna har informerat deltagarna om deras uppgift i projektet och vilka villkor som 

var gällande. Deltagarna har upplysts om att deltagandet var frivilligt, och att de när 

som helst kunde avsluta sitt deltagande utan att berätta varför. Informationen har 

omfattat alla de inslag i vår undersökning som rimligen kan ha påverkat deras 

villighet att delta, detta enligt forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Sverene Arvill, Hjelm, Johansson & Sääf, 2012).    
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Konfidentialitet och avidentifiering 

I studien ersattes namn och personuppgifter med en kod så att inga enskilda individer 

kunde identifieras. Frågeformulären hanterades konfidentiellt. De skriftliga 

samtycksblanketterna förvarades inlåsta och inte tillsammans med frågeformulären. 

 

Statistiska metoder 

Jämförelse av skattningarna med SCORE-15 mellan den icke-kliniska och den 

kliniska gruppen har gjorts med t-test (dubbelsidigt). Test-retest resultat är 

analyserade med Pearson korrelation. Samtliga statistiska analyser i vårt material har 

gjorts med SPSS för Mac version 24. 

 

Resultat 

Både föräldrar och ungdomar i de icke-kliniska familjerna skattade material 

signifikant lägre problem på SCORE-15 än de kliniska familjerna (Tabell 4)  

Tabell 6 Resultat skattning av Score-15 gjord av föräldrar i icke-klinisk grupp 

svenska familjer jämfört med kliniska familjer (n=159)  i Sverige (Sturesson-

Ljungblad & Thurfjell Klein; Nordlander & Åhlander; Berzell, 2016). 

 

Föräldrar N Mean SD 
jämfört med 

klinisk grupp diff 
p 

Fäder/Mödrar 38/63         

Medeltal SCORE 
totalpoäng 

101 1,63 0,47 -0,73 <0,001 

Styrkor 101 1,69 0,51 -0,51 <0,001 

Problem 101 1,45 0,43 -1,03 <0,001 

Kommunikation 101 1,67 0,65 -0,63 <0,001 
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Ungdomar N Mean SD 
jämfört med 

klinisk grupp diff 
p 

Flicka/Pojke 24/12         

Medeltal SCORE 
totalpoäng 

36 1,80 0,59 
-0,60 

<0,001 

Styrkor 36 1,74 0,70 -0,69 0,001 

Problem 36 1,78 0,64 -0,70 <0,001 

Kommunikation 36 1,84 0,71 -0,40 0,01 

Ålder (medel, range) 13.8, 10-18         

 

Test-retest 

Tjugotvå föräldrar besvarade SCORE-15 vid två tillfällen med 1-2 veckors 

mellanrum. Korrelationen mellan mätning 1 respektive 2 var 0,81 för hela skalan, 

0,56 för styrkor, 0,80 för problem och 0,69 för kommunikation (p<0,001 för samtliga 

jämförelser). SCORE-15 förmår skilja mellan kliniska familjer och icke kliniska 

familjer. 

 

Cut-Off 

SCORE-15 mäter problem i familjens samspel utifrån en skala från 1 – 5. I resultatet 

framkom att en familj med stor sannolikhet uppvisar ett dysfunktionellt samspel, med 

problem, få styrkor och en dålig kommunikation vid en cut-off på 2,0 och över på 

medeltalet för alla 15 frågorna 

 

Resultat relativt ålder och kön 

Det framkom inga skillnader i skattningen av SCORE-15, mellan mödrar, fäder och 

ungdomar och kön, samt ingen korrelation mellan ålder och svar på SCORE-15.  

 

Två biologiska föräldrar relativt en ensam förälder  

1 resultatet framkom att 10 familjer uppgav att de levde i hushåll med 1 biologisk 

förälder. I ett av dessa 10 framkom att det fanns en styvförälder. Resterande 60 
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familjer uppgav personerna att de levde i en familj med 2 biologiska föräldrar. Det 

fanns ingen skillnad mellan SCORE-15 resultat och huruvida familjen hade 1 eller 

2 biologiska föräldrar i hushållet. 

Tabell 7  Tabellen visar SCORE-15 reslutat i hushåll med 1 biologisk förälder eller 

där familjen hade 2 biologiska föräldrar.  

  Medeltal SCORE totalpoäng 

  N Mean SD 

Familjer (2bio / 1bio) 60 / 10    

2 biologiska föräldrar 121 1,63 0,45 

1 biologisk förälder 16 1,55 0,46 

 

Utbildningsnivå och etnicitet 

I studien framkom ingen statistisk korrelation mellan SCORE-15 relativt 

utbildningsnivå, arbete och födelseland. I resultatet framkom att många som 

besvarade SCORE-15 formuläret hade en hög utbildningsnivå och arbete som 

motsvarade utbildningen. Sammanlagt arbetade 100 personer och 2 personer var 

arbetslösa som fyllde i formuläret. Av dessa hade 58,8% arbeten med krav på 

fördjupad högskolekompetens, högskolekompetens eller motsvarande. 29,4% 

Arbetade inom administration, service och omsorg och 7,8% arbetade inom 

byggverksamhet, transport. Slutligen hamnar 3,9% med yrken med krav på kortare 

utbildning och arbetslösa (Tabell 1 och Figur 3).  

 

Vad tyckte familjemedlemmarna om att fylla i SCORE-15? 

I studien framkom att de flesta var positiva till självskattningsformuläret och gav 

SCORE-15 högt betyg.  
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Antal

 

Figur nr 4 Alla deltagare i studien fick svara på hur de upplevde att fylla i 

mätinstrumentet SCORE-15. Figuren visar deltagarnas svar på hur det känts att fylla 

i självskattningsformuläret. 

 

”Vilka ord skulle bäst beskriva din familj?  

Exempel på svar av den öppna frågan i SCORE-15 formuläret 

Familjerna som fyllde i frågeformuläret SCORE-15 svarade även på frågan  

”Vilka ord skulle bäst beskriva din familj?”  Det varierade från att personerna inte 

fyllde i frågan, skrev ett enstaka ord till att som längst skriva 53 ord. ”Kärleksfull” var 

ett av de ord som användes flest gånger när personerna beskrev sin familj. Ord som 

”hjälpsam”, ”omtänksam”, ”stabil” och ”trygg” användes också ofta. Det fanns ingen 

som använde ord som var direkt negativa, men kunde skriva t.ex. ”Energisk, påhittig 

men rörig” som kan tolkas att familjen inte riktigt har kontroll. Några ord som 

”otäck”, ”ignorant” som framkom i tidigare forskning (Vossler & Moller, 2015) 

beskrev inte någon av de svenska familjerna. Två ungdomar beskrev sin familj som 

”tråkig” respektive ”mossig”.  

En 13 årig pojke skrev; ” Jag trivs mycket bra i min familj. Jag tycker mina föräldrar 

frågar lite mycket frågor och är för nyfikna. Man litar på varandra och bryr sig om 

alla”. 
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En 30 årig man skrev ” gemenskap, kärlek och mys”. 

En 55 årig kvinna beskrev sin familj ” I grunden tycker alla om varandra och en 

hyfsad kommunikationsförmåga!” 

En man beskrev sin familj som ”Lugn och harmonisk med högt i tak” 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att genomföra en validering av familjebedömningsinstrumentet 

SCORE-15 i Sverige. SCORE-15 förmådde skilja ut normalt från onormalt.  

De kliniska familjerna som fyllde i SCORE-15 uppgav färre styrkor, mer problem, 

sämre kommunikation än de icke kliniska familjerna. Jämfört med den irländska 

studien (Fay et al., 2013) gav den svenska studien ett något lägre SCORE resultat och 

en lägre standardavvikelse, men den irländska studien hade också ett större antal icke 

kliniska deltagare.  

SCORE-15 resultaten var stabila för de som fyllde i formuläret andra omgången efter 

1-2veckor. De skattade ett något högre SCORE resultat, detta var emellertid inte 

statistiskt signifikant. Det var fortfarande inom normalvärdet, lägre än de kliniska 

familjernas SCORE. Detta kan ha att göra med att deltagarna fyller i SCORE-15 

mätinstrument utifrån hur de upplever familjefunktion vid tillfället då de fyllde i 

formuläret. Underlaget re-testet, de som fyllde i SCORE 15 vid  ett andra tillfälle, var 

endast ett fåtal formulär. Då får enstaka personers svar av mätinstrumentet ett större 

utfall. Således var utfallet från re-test, andra omgången av SCORE-15, rimligt.  

SCORE-15 mäter problem i familjens samspel utifrån en skala från 1 – 5. I resultatet 

framkommer att en familj med stor sannolikhet uppvisar ett dysfunktionellt samspel, 

med problem, få styrkor och en dålig kommunikation vid en cut-off på 2,0 och över.  

Den fanns ingen korrelation relativt ålder eller kön. Ungdomar ser något mer problem 

i familjens samspel än föräldrar, men skillnaden var inte statistiskt signifikant. 

Av de 70 familjerna som deltog i att fylla i SCORE-15 formuläret var 10 av dessa 

hushåll med 1 biologisk förälder och i resterande 60 familjer var 2 biologiska 
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föräldrar. 1 resultatet framkom ingen korrelation mellan SCORE-15 resultat och hur 

vida det fanns 2 eller 1 biologisk förälder i hushållet. Det framkom emellertid att 

hushåll med 1 biologisk förälder hade något lägre SCORE-15 resultat, men denna 

skillnad var inte statistiskt signifikant.  

I studien framkom att det inte fanns någon korrelation mellan SCORE-15 resultat och 

utbildning, arbete och födelseland. Enligt detta resultat har socioekonomiska 

förhållanden inte någon betydelse till SCORE-15 resultat. Den irländska studien 

belyser även den att socioekonomiska förhållanden har en försumbar korrelation med 

SCORE-15/SCORE-28 resultat. Resultatet var rimligt, då även den Irländska studien 

visade på att socioekonomiska förhållanden inte hade något samband med SCORE-15 

resultat.    

På frågan hur de upplevde att fylla i formuläret var deltagarna övervägande positiva. 

Detta är viktigt, om personerna inte  hade tyckt om att fylla i formuläret t.ex. om det 

varit för svårt, tagit för lång tid, eller innefattade alldeles för  känsliga frågor kan 

personerna tveka och  välja att avstå från att fylla i ett självskattningsformulär. 

Resultatet i studien visade att personer som fyllde i SCORE-15 upplevde 

självskattningsformuläret som positivt, vilket talar för att SCORE-15 kan vara ett 

användbart formulär i både forskning och klinisk verksamhet också i Sverige. 

 Responsen från de professioner som varit behjälpliga i inhämtandet av data har 

enbart varit positivt samt uppmuntrande.  

Bortfallet hade ingen betydelse i studien, då målet var att få in ett tillräckligt stort 

underlag på icke-kliniska familjers SCORE-15 resultat. 

 

Metoddiskussion 

Studien har tillämpat kvantitativ metod. Empiriskt råmaterial har inhämtats och 

bearbetats i syfte att statistiskt validera mätinstrumentet SCORE-15. 

 Fördelen med en kvantitativ forskningsmetodik i studien, validering av 

familjebedömningsinstrumentet SCORE-15, var att metoden var formaliserad och 

strukturerad. Rådata från empiriska mätningar bearbetades till statistik, det blev en 

sannolikhetsbaserad undersökning som var representativ och beskrev en sanning. 
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Inledningsvis översattes SCORE-15 formuläret till svenska (Cocozza, Gustafsson, 

Wadsby, 2015).   

Genom slumpmässigt urval, via BVC, förskolor och grundskolor fick familjer 

information om samt förfrågan om de ville delta i mätningen. Av 8 skolor som 

tillfrågades avböjde 5 stycken skolor att delta i studien.   

Studien har fått en stor spridning i och med att familjer i storstadsområden och på 

mindre orter har fyllt i frågeformuläret. 

Familjerna fick förfrågan att delta i mätning personligen muntligt eller skriftligt, av 

BVC-sjuksköterskor, förskollärare, lärare, via grundskolans intranät samt av en av 

forskarna.  

Målet i studien var att administrera det till svenska översatta mätinstrumentet till 70 

icke kliniska familjer som inte sökt familjeterapi. 137 frågeformulär besvarades samt 

24 re-test besvarades. Dessutom bevarades 10 frågeformulär av vuxna utan barn, 

dessa räknades inte med i materialet. 

En risk med studien skulle kunna vara att känsloreaktioner vid ifyllande av 

frågeformuläret SCORE-15 kan uppstå. Detta var fallet vid en grundskola där 

föräldrar utryckte till skolpersonalen att de ansåg att frågorna om familjen var 

känsliga och avstod från att delta i mätningen. Samtidigt hade familjerna haft 

möjlighet till relevant stöd vid behov. 

Svagheter i studien var att invandrarföräldrar och barn var underrepresenterande och 

materialet hade inte någon större socio-kulturell spridning. Ett stort antal, nästan 60%, 

som svarade på SCORE-15 hade högskoleutbildning eller likvärdig utbildning, och 

arbeten som motsvarade utbildningsnivå. Familjer med lägre utbildningsnivå och 

yrken som kräver en kortare utbildning var också underrepresenterade i studien.  

Mätningen kan inte utesluta att några av familjerna var kliniska familjer, hade en 

pågående familjeterapi.  

Det är tänkbart att bortfallet varit mindre om familjerna hade fyllt i frågeformuläret 

om det skickats som en länk på nätet. En fråga som då skulle uppstått är en fråga om 

etik, med tillförlitligheten med ett samtycke som inte skrivs under.  
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Utifrån användandet av en kvantitativ metod, har studien inte haft med kvalitativa 

data i resultatet, utan bara redovisat några av familjernas beskrivningar om sin familj.  

De kvalitativa data som inkom i studien har ej värderats.  När en familj beskriver sin 

familj i ord blir det en tolkning av familjemedlemmarnas egen upplevelse av 

betydelsen av ordens innebörd t.ex. ”äventyrlig” kan vara positivt men kan också 

tolkas negativt, att familjen inte har rutiner och stabilitet, vilket visar på en svårighet 

med kvalitativ forskning.  

Efter att ha gjort studien med kvantitativ metod framkom att det är fullt möjligt att 

mäta familjens samspel med hjälp av självskattningsformuläret SCORE-15 och att 

även familjeterapeuter i Sverige kan vara hjälpta av att använda 

självskattningsformulär i både kliniskt arbete och i forskning. Även om studien inte 

framställde ”den absoluta sanningen” med SCORE-15, är kvantitativ metod 

användbart i familjeterapeutisk forskning och det går att mäta resultat. Bara för att 

studier inte kan mäta ”dubbelbindningar” betyder det att det går att utvärdera 

familjens samspel med hjälp av självskattningsformulär och statistik. Score-15 är ett 

instrument som är lätt att använda och det vore intressant att göra fler studier. Det har 

gjorts en studie med SCORE-15 för barn i England. När studien gjordes framkom att 

det inte var några problem för barn från 10 år att fylla i formuläret.  

Bortfallet, ca 92%, visar på svårigheten med att få in material från icke kliniska 

familjer. Bortfallet hade inte någon betydelse i studien då målet var att få in 70 

familjers mätningar,  detta för att få ett underlag på icke kliniska SCORE resultat. 

 

Slutsatser 

Vad gäller validitet och generaliserbarhet var frågeställningen om frågeformulären 

SCORE-15 mäter det som det var tänkt att mäta, SCORE-15 skiljer icke kliniska 

familjer från kliniska. Databearbetningen av insamlat material visar att mätningen är 

tillförlitlig, i likhet med resultatet av de tidigare refererade studierna. Den svenska 

översättningen av SCORE-15 är konsistent med annan forskning. Detta innebär att 

SCORE-15 är ett användbart mätinstrument inom forskning och kliniskt 

familjeterapeutiskt arbete även i Sverige. SCORE-15 kan utvärdera olika inriktningar 

inom systemisk familjeterapi t.ex. ABFT (Anknytningsbaserad familjeterapi) och FFT 
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(funktionell familjeterapi). En studie i England har med hjälp av SCORE 28 

utvärderat FFT.  

I studien framkom att de som fyllde i självskattningsformuläret SCORE-15 var 

övervägande positiva och det är av betydelse i användning av självskattningsformulär. 

Utifrån resultatet av den positiva responsen från de familjemedlemmar som fyllde i 

formuläret, görs ändå antagandet att frågorna inte är alltför känsliga. Vilket är en 

ytterligare bidragande faktor till att SCORE-15 är ett självskattningsformulär som kan 

bidra till både ökad effektivitet inom kliniskt arbete och familjeterapeutisk forskning 

och utvärdering. 

  Förslag på fortsatta studier 

Valideringen av SCORE-15 har även visat att det är ett mätinstrument som är lätt 

administrerat vilket är en fördel för fortsatt forskning. Det vore intressant att göra fler 

studier, t.ex. utvärdera familjeterapeutiskt arbete inom barn och ungdomspsykiatrin. 

Det skulle också vara intressant att använda SCORE-15 och utvärdera parterapi. 

SCORE-15 är översatt till flera olika språk, vilket gör att vi i framtiden 

förhoppningsvis kan göra jämförande studier. I Sverige finns ett behov av att 

utvärdera familjeterapeutiskt arbete.  

Barn lever i ett sammanhang med sin familj och det är viktigt att belysa detta även i 

framtida forskning.  
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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”. 

 

     

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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 4
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5
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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.      

 

1
. 
 

2
. 
 

3
. 
 

4
. 
 

5
. 
 

 

Vänligen vänd blad och berätta lite mer för oss om din familj. 
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Vilka ord skulle bäst beskriva din 

familj?…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

 

Hur fungerar ni som familj? 

  

Mycket bra                                                            mycket dåligt 

 

0         1         2        3        4        5        6        7        8        9        10   

 

 

Hur har det känts att fylla i enkäten? 

  

Mycket bra                                                            mycket dåligt 

 

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 
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Förfrågan om medverkande i utvärdering av 

frågeformulär om familjesamspel. 

 

Det saknas ett kort frågeformulär på svenska för att utvärdera 

familjefunktion som ett effektmått på familjeterapi. SCORE-15 är ett 

instrument som utvecklats av ledande familjeterapiforskare i England. 

Arbetet görs i samarbete med forskningsgrupp vid Institute of 

Psychiatry, London. 

 

Vi frågar dig om du vill delta i en forskningsstudie genom att du skriftligt 

besvarar frågeformuläret vid två tillfällen med 1-2 veckors mellanrum.  

 

Ditt deltagande i studien är frivilligt. Du kan närsomhelst avsluta ditt 

deltagande utan att berätta varför.  

 

De besvarade frågeformulären kommer att handhas av Ann- Helen 

Karhatsu/ Helena Erneroth Hånell och insamlat material analyseras av 

dem under handledning av Per Gustafsson. Dina frågeformulär och 

svar kommer att förvaras under betryggande förhållanden i ett arkiv 

med brand- och sekretesskydd och 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 de angivna  personerna som är ansvariga 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 uppsats vid 

Familjeterapiutbildningen, Linköpings Universitet och i vetenskaplig 

artikel. Forskningshuvudman är Hälsouniversitetet Linköping. I 
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redovisningen kommer alla personer att vara anonyma, offentlighets- 

och sekretesslagen gäller. 

 

Har du frågor, går det bra att kontakta Ann- Helen Karhatsu eller Helena 

Erneroth Hånell.  

 

 

Ann- Helen Karhatsu 

 
Helena Erneroth Hånell 
 

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:Per.A.Gustafsson@liu.se
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KODNR _______ 

Informerat samtycke enligt personuppgiftslagen gällande 

studie: Utvärdering av frågeformulär om familjesamspel 

 

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 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 frågeformulär om 

familjesamspel”.  

 

Sätt kryss i en ruta 

 

 

Ja, jag deltar gärna. 

 

 

 

Nej, jag deltar inte 

 

 
Barns namn:___________________________________________ 

 

Födelseår och födelsemånad: _______________________________ 

 

Datum: ____________ 

 

Förälders namn (läsligt):__________________________________ 

 

 

Förälders namnteckning:__________________________________ 

 


