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MPOC-20 I SVENSK BARN- OCH UNGDOMSHABILITERING: 

EN VALIDERINGSSTUDIE 

 

Maria Borling 

 

”Familjecentrerad behandling” (FCB) är ett numer vanligt 

förhållningssätt inom vård och habilitering av barn. Teorin för FCB är 

ännu oenhetlig och dess teori och praktik utvecklas kontinuerligt i 

växelverkan vilket gör valida och reliabla mätinstrument nödvändiga. 

MPOC-20 är ett instrument som mäter den familjecentrerade 

behandlingsprocessen och används i många länder, däribland Sverige. 

Dess fem ursprungliga skalor brister i replikerbarhet och etablerades 

med bl.a. ”egen-värde-större-än-ett-metoden” som statistiker anser är 

godtycklig och opålitlig. Syftet med studien var att med matematiskt 

grundade, validerade metoder som rekommenderas av statistiker, bl.a. 

”Parallel analysis” och ”minimal average partial test”, undersöka 

MPOC-20:s faktorer i en svensk kontext. Explorativ faktoranalys gav 

en tolkningsbar faktorlösning med tre faktorer. Sammantaget med 

tidigare forskning är detta ett argument för att instrumentets faktorer är 

färre än fem vilket bör undersökas vidare. 
 

 

Under flera decennier har den klassiska biomedicinska vården successivt ersatts av olika 

varianter av mer ”klientcentrerad behandling” (Bamm & Rosenbaum, 2008). Klientcentrerad 

behandling har vuxit fram för att justera problem med den traditionella biomedicinska vården 

som t.ex. att ojämställdheten mellan vårdgivare och vårdtagare kan leda till beroende, 

passivisering samt urholka patientens självkänsla. Klientcentrerad behandling ser patienten 

som en jämställd samarbetspartner till vårdgivaren och söker istället stärka patientens egen 

förmåga till att ta ansvar för sin hälsa. Klientcentrerad behandling tar även hänsyn till den 

psykosociala situationen runt patienten (Dunst, Trivette, Deal, 1988). För vård av barn är en 

variant av klientcentrerad behandling ”familjecentrerad behandling” (FCB) som understryker 

barnets beroende av familjen och därmed ser familjen som en samarbetspartner samt söker se 

till varje familjs unika behov (Bamm & Rosenbaum, 2008). Teorin för FCB är ännu oenhetlig 

och det råder även oenighet om behandlingsformen är den bästa (se t.ex. Feldman, Ploof, 

Cohen, 1999; Mahoney et al., 1999), varför fortsatt forskning är viktig. Dunst et al. (1988) 

samt Bamm och Rosenbaum (2008) beskriver hur teorin och metoden för FCB fortsätter att 

utvecklas i växelverkan med varandra varför god forskningsmetodik som valida och reliabla 

mätinstrument är viktiga för kunskaps- och metodutvecklingen. Det verkar som de 

verksamma komponenterna i FCB är indirekta då de genom att stärka familjens psykiska 

välbefinnande även stärker barnets hälsa (se t.ex. Dunst, Trivette, Hamby, 2006) vilket 

innebär att forskning på behandlingsprocessen och inte enbart på behandlingsutfall är viktig. 

 

Det enda internationellt flitigt använda instrumentet för att mäta behandlingsprocessen i FCB 

är kanadensiska ”Measurement of Processes of Care -20” (MPOC-20) samt dess föregångare 

(MPOC-56) som har översatts och använts i flera länder (se t.ex. Van Schie, Siebes, Ketalaar, 

Vermeer, 2004; Saloojee, Rosenbaum, Westaway, Stewart, 2008; Granat, Lagander, 

Börjesson, 2002). Instrumentet har utvecklats främst för vård, rehabilitering och habilitering 

av funktionshindrade barn och mäter föräldrars upplevelse av familjecentrerad behandling i 
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fem kvalitetsområden (för detaljer, se vidare under metod och resultat) (King, Rosenbaum, 

King, 1995). Ett område i Sverige där FCB praktiseras är just barn- och 

ungdomshabiliteringen. I Sverige har MPOC-20 och MPOC-56 översatts och använts för 

utvärdering sedan flera år (se t.ex. Bjerre et al., 2004; Granat et al., 2002) och habiliteringen 

avser använda instrumentet kontinuerligt (Lagander, 2009).  En översikt över publicerade 

studier med MPOC-20 visar å ena sidan god validitet då dess skalor visar god reliabilitet och 

intern konsistens (se t.ex. Van Schie et al. 2004; Bjerre et al., 2004). Å andra sidan visar flera 

studier att det finns brister i framförallt de fem faktorernas replikerbarhet (se t.ex. Seibes et 

al., 2007; McConachie & Logan, 2008), som är en viktig aspekt av ett instruments validitet 

(Gorsuch, 2003). Dessutom togs de fem dimensionerna ursprungligen fram med bl.a. 

egenvärde-större-än-ett-metoden som statistiker numer anser är godtycklig (King, 

Rosenbaum, King, 1996; Gorsuch, 2003; O’Connor 2000) varför bilden träder fram att 

instrumentets fem faktorer inte är valida. I en svensk kontext finns ingen tidigare publicerad 

undersökning av MPOC-skalorna med faktoranalys. Syftet med föreliggande studie var att 

undersöka MPOC-20:s underliggande dimensioner med moderna matematiskt grundade, 

validerade och rekommenderade metoder i en svensk kontext.  

 

Från biomedicinsk vård mot mer klientcentrerad behandling  

Under främst andra halvan av 1900-talet har hälso- och sjukvården, i takt med det övriga 

samhället, genomgått en så pass stor utveckling att det, över tid, framträder ett 

paradigmskifte. Från att genomgående utöva klassisk biomedicinsk vård har det successivt 

blivit vanligare med varianter av mer ”klientcentrerad behandling”, särskilt inom vård av barn 

(Bamm & Rosenbaum, 2008).  

 

Dunst et al. (1988) beskriver hur traditionell biomedicinsk vård lägger ett stort ansvar för 

uppkomsten av sjukdom hos vårdtagaren och ser vårdgivaren som en expert med ansvar för 

den sjukes fortsatta hälsa vilket ger en syn på vårdtagaren som passiv och i underläge och 

vården kan bli moraliserande. Vårdgivarens beteende ses som altruistiskt och förväntas mötas 

av tacksamhet från vårdtagaren. Flera problem med detta synsätt har identifierats. Det 

tenderar bl.a. att odla beroende eftersom vårdpersonalen fattar beslut åt patienten vilket 

försvårar dennes egna initiativ till bättre hälsa. Detta kan leda till passivisering och ett 

urholkat självförtroende eftersom patienten inte längre ser resultat av egna beslut och därmed 

inte kan känna tillit till sin egen förmåga vilket kan bli ett mönster som är svårt att bryta. 

Vårdtagarens underlägsna position kan också hindra viljan att erkänna problem och söka 

hjälp. Framförallt tros vården ge negativa konsekvenser då råd eller hjälp ges som vårdtagaren 

inte bett om eller som kommer från en vårdgivare som patienten inte själv har vänt sig till, 

vilket kan hända t.ex. i och med remissförfaranden. Ett övergripande problem är att 

vårdgivarens överlägsna position innebär att hälso- och sjukvården har utvecklats ur 

vårdgivarens perspektiv utan tillräcklig hänsyn till varje patients unika situation varför 

patienter t.ex. kan tvingas söka vård från många spridda instanser och kan få motstridiga råd 

och behandlingar. 

 

En variant av vård som blivit successivt mer utbredd är klientcentrerad behandling. 

Klientcentrerad behandling ser patienten som en likvärdig samarbetspartner i vårdprocessen 

och tar även i beaktande psykosociala faktorer runt patienten, där en sådan påverkande faktor 

är just själva vården och vårdgivarna. (Law et al., 2003). Dunst et al. (1988) beskriver hur 

FCB istället för att upplysa, ge råd eller moralisera över patientens tillstånd, är 

kompensatorisk d.v.s. den lägger ett lågt ansvar för uppkomsten av sjukdom hos patienten och 

ser till vilka av patientens förmågor som behöver kompenseras för att denne själv ska kunna 

ta ansvar för sitt tillfrisknande. Genom att stärka patientens egna förmågor och självtillit 
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skapas hopp och förutsättningar för initiativ och risken minskar för passivisering och 

beroende. Samordnad vård är också en viktig aspekt av klientcentrerad behandling 

(Rosenbaum, King, Cadman, 1992). Istället för att patienten själv håller samman spridda 

vårdinsatser är denne hjälpt av om vården har ett system för internt samarbete och utgår från 

patienten för planering av behandlingen. Klientcentrerad vård kan också ta rollen som 

talesman för familjen inför andra samhällsinstanser (Dunst et al., 1988). 

 

Den teoretiska grunden för klientcentrerad behandling är ”Systemteori”, som beskriver 

människors tillvaro i stora och små system, från familjen till det större samhället (Hårveit & 

Jensen, 2005; Andersson, 1980). Inom behandlingsutformning blev systemteorin tydligt 

avgörande från 60-talet då den första varianten av klientcentrerad behandling utvecklades 

inom psykoterapi av framförallt Carl Rogers (Wexler & Rice, 1974). Rogers var en av de 

första som beskrev hur den terapeutiska processen och faktorer som patientens egenskaper, 

familjedynamik och det sociala sammanhanget samt även terapeuten och vårdapparaten 

interagerar med varandra (Wexler & Rice, 1974). Att liksom Rogers se helheten som något 

utöver summan av delarna är en huvudpelare inom systemteori, ”holistik”, och föranleder att 

fokus bör ligga på hela system snarare än på de enskilda delarna, (Hårveit & Jensen, 2005). 

Detta synsätt har senare utvecklats även inom somatisk vård och tas i beaktande av 

klientcentrerad behandling som bl.a. ser klientens hela sociala sammanhang som en viktig 

faktor för klientens hälsa (Dunst et al., 1988). Hårveit och Jensen (2005) beskriver vidare hur 

systemteori uppmärksammar att kausalsamband sällan förekommer i mänskliga system utan 

att det oftare är frågan om reciproka samband där A ger B lika mycket som B ger A. 

Systemteori beskriver mänskliga system som ekologiska organismer med oändligt komplexa 

samband inom och mellan systemen där en händelse oftast beror av många olika orsaker och 

kan få oändligt många konsekvenser. Därför försöker klientcentrerad behandling även ta 

ansvar för vårdens inverkan på patientens tillvaro. Förhållningssättet erkänner också både 

klienten själv och dennes sociala sammanhang som en viktig kunskapsbank för förståelsen av 

vilka fungerande (eller icke-fungerande) coping-strategier som finns och söker utveckla eller 

bygga på klientens egna tillgångar med respekt för deras komplexitet (Bamm & Rosenbaum, 

2008). 

 

Utvecklingen av familjecentrerad behandling 

För vård av barn har det sedan främst 70- och 80-talen utvecklats en särskild variant av 

klientcentrerad behandling; ”familjecentrerad behandling” (FCB). FCB tar hänsyn till att barn 

är beroende av sina familjer och inte går att skilja ut som oberoende individer på samma sätt 

som vuxna, varför på sätt och vis hela familjen ses som klienten (Bamm & Rosenbaum, 

2008). Bamm och Rosenbaum, (2008) beskriver vidare hur FCB utvecklats framförallt inom 

vård av funktionshindrade barn, delvis tack vare en tradition i U.S.A. och Kanada av 

välorganiserade och inflytelserika föräldraföreningar. 1986 lagstadgades i U.S.A. rätten för 

familjer till funktionshindrade barn att ingå som en likvärdig partner i behandlingsteamet runt 

deras barn. Samtidigt som FCB utvecklades i Nordamerika skedde i Sverige ett första stort 

skifte mot familjecentrerad behandling för funktionshindrade barn i slutet av 70-talet och 

början av 80-talet i samband med att stora institutioner avvecklades och istället byggdes 

habiliteringsverksamhet upp inom regionala distriktskontor (se t.ex. Bille & Olow, 1999). Ett 

andra steg mot familjecentrerad behandling kom i samband med kommunaliseringen i mitten 

av 90-talet som i sin process förde med sig en policy att arbeta på familjens uppdrag även 

inom landstingsvård. Möller och Nyman, (2003) beskriver hur svensk habilitering idag har 

som mål att underlätta vardagen för familjer till barn med funktionshinder och bidra till att 

skapa förutsättningar för familjers och barns delaktighet i samhällslivet. 
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Den främsta teoretiska grunden för FCB är en del av systemteorin som särskilt beskriver 

människans utveckling från barndomen; Urie Bronfenbrenners ”systemiska utvecklings-

ekologi” (Bamm & Rosenbaum, 2008; Dunst et al., 1988). Bronfenbrenner beskriver fyra 

nivåer av s.k. ekologiska system inom vilka barnet utvecklas: 1) ”Mikrosystemet”, som är 

barnets omedelbara miljö som familj, skola, bostadsområde etc. dit även barnets biologiska 

disposition räknas, 2) ”Mesosystemet”, som samlar kopplingar inom närmiljön, som t.ex. 

mellan hem och skola, 3) ”Exosystemet” som är den större miljön som påverkar ett barn 

indirekt som t.ex. lärarnas hemmiljö eller föräldrarnas arbetsplast, samt 4) ”Makrosystemet” 

som är den yttre kulturella kontexten som nationalitet, politiskt klimat, ekonomiskt system 

etc. Senare lades en femte nivå till 5) ”Chronosystemet” som är mönster i hur miljöfaktorer 

förändras över tid (Andersson, 1980; Bronfenbrenner, 2005). För ett sjukt eller 

funktionshindrat barn innebär själva funktionshindret eller barnets sjukdom en mycket 

speciell biologisk disposition vars inverkan på barnet och dess miljö kan förstås som en 

variation i mikrosystemet som även får konsekvenser i de övriga systemen. Utifrån den 

systemteoretiska tanken om reciproka samband så erkänner FCB dels hur vårdens inverkan på 

funktionshindret, dels hur vårdens inverkan på familjesystemet kan få konsekvenser även på 

andra nivåer av system, varför FCB bör ha god kommunikation och gott samarbete både inom 

vården och med andra samhällsinstanser (Dunst et al. 1988; Bamm & Rosenbaum, 2008). Ett 

svenskt exempel på detta är att habiliteringen utvecklar samarbete med andra specialister som 

barnet remitteras till samt med konsulter som kan behöva anlitas i habiliteringsverksamheten 

(Policy för habilitering i Sverige, 2009). Dessutom sker habiliteringens arbete i 

tvärprofessionella team som kontinuerligt samarbetar för att habiliteringen ska vara 

samordnad och familjer därmed slippa spridda insatser. Habiliteringen skapar också i samråd 

med barnet och familjen tydliga samarbetsprocesser inom och mellan verksamheter i såväl 

landsting som primärkommun (Policy för habilitering i Sverige, 2009). Vidare sprids 

variationer i de olika systemen som ringar på vattnet då familjer upplever ökad stress och risk 

för psykosociala problem i samband med vård av deras barn (se t.ex. Cadman, Boyle, 

Szatmari, Offord, 1987) medan barnets hälsa i sin tur påverkas av familjens välmående 

(Dunst et al., 1988). FCB stödjer därför redan fungerande coping-strategier hos familjen och 

kan på så vis stärka barnets hälsa (Cadman, Rosenbaum, Petingill, 1987). För att förbättra 

familjers livskvalitet blir det viktigt för vården att undersöka, stötta och aktivera familjers 

stödfunktioner på alla olika systemnivåer, från släktingar, vänner mm. till samhällsliv som 

föreningar och ända till makrosystemet i form av t.ex. förhållningssätt till politiska beslut och 

även policyskapande (Bamm & Rosenbaum, 2008). Exempel på aktivering av coping-

strategier och stödfunktioner inom och utom familjen finns i svensk habilitering som enligt 

sin policy ska ge psykologiskt och socialt stöd till hela familjen och dess nätverk, utifrån 

behov som relateras till funktionshinder samt även sprida kunskap till personer i barnets 

närmiljö där barnet ska tillämpa och utveckla sina förmågor (Policy för habilitering i Sverige, 

2009). Det är också speciellt viktigt att gemensamt med familjen formulera mål och 

gemensamt hitta strategier för att uppnå målen. (Ekström Ahl, Johansson, Granat, Brogren 

Carlberg, 2005; Löwing, Bexelius, Brogren Carlberg, 2009).  

 

Vad ska mätas, hur och varför  

Utvecklingen av klient- och familjecentrerad behandling har inte bara skett i samspel med att 

nya teorier, som systemteori, utvecklats. Teori- och metodutvecklingen har även gått hand i 

hand med utvecklingen av nya forskningsmetoder och en delvis förändrad syn på forskning 

och kunskap. Urie Bronfenbrenner utvecklade genom sina teorier synen på kunskap som 

något som bör införskaffas i sin kontext och betonade ekologisk validitet, d.v.s. 

forskningsresultatens giltighet i sitt naturliga sammanhang. Bronfenbrenners syn på 

växelverkan mellan människan, kontexten och forskningen har haft internationellt genomslag 
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för hur vi idag ser på mänsklig utveckling i samspel med miljön (Bronfenbrenner, 2005). 

Detta nya synsätt har föranlett en successiv övergång från främst laboratorieforskning till 

forskning med ekologisk validitet d.v.s. i kunskapsområdets sammanhang. Denna 

forskningsutveckling är starkt sammanlänkad med utvecklingen från en biomedicinsk 

behandlingsmodell där vårdgivaren är expert på de, i laboratoriet, insamlade fakta till den mer 

klientcentrerade behandlingen som dels erkänner både patientens sociala sammanhang och 

vårdsammanhanget som viktiga komponenter av fakta, dels erkänner värdet av forskning 

direkt i detta sammanhang. Den starka kopplingen mellan teori och praktik, som 

Bronfenbrenner kallade ”the theory applicaton linkage” är påtaglig i utvecklingen av 

familjecentrerad behandling. T.ex. ligger metaanalyser av FCB till grund för 

sammanställningar av vad förhållningssättet innebär och dessa sammanställningar ligger i sin 

tur till grund för hur FCB praktiseras (se t.ex. Dunst et al., 2006). Den starka kopplingen 

mellan teori- och metodutveckling gör valida och reliabla mätinstrument oumbärliga för den 

fortsatta kunskapsutvecklingen.  

 

Paradigmskiftet från laboratorieforskning och biomedicinsk vård till forskning med ekologisk 

validitet och mer klientcentrerad behandling har följt ett vetenskapsfilosofiskt paradigmskifte 

från klassisk positivism till så kallad ”perspektivism”. Hårveit och Jensen (2005) redogör för 

perspektivism som innebär att det inom systemteori uppmärksammas att mätningar i ett 

system får en inverkan på systemet, alltså att forskningen själv påverkar det beforskade. En 

positivistisk syn på kunskap innebär att vi aldrig når fram till en absolut objektiv verklighet 

men att världen kan undersökas med våra sinnen. Perspektivismen menar att vad vi kan veta 

om världen ytterligare begränsas av att undersökningen av världen påverkar den. Därför 

kräver perspektivismen ödmjukhet inför svårigheten att överblicka forskningens möjliga 

konsekvenser för ett kunskapsområde. På samma sätt som FCB erkänner svårigheterna att 

överblicka vårdens konsekvenser i de olika sociala systemen runt en patient så tar modern 

forskning med ekologisk validitet ansvar för att forskningen själv påverkar verkligheten. Väl 

validerade mätinstrument blir viktiga även för att nå så hög insikt i forskningens inverkan på 

utvecklingen av behandlingen och därmed metodutvecklingen som möjligt.   

 

Dessutom finns det fortfarande ingen enhetlig teori för FCB utan definitionerna på vad 

behandlingen egentligen innebär varierar. T.ex. nämns i vissa sammanhang att FCB 

uppmärksammar varje barn och familj som unik men också att FCB ger ekonomiskt stöd till 

familjer, bidrar till jämställdhet mellan könen eller stödjer nätverkande mellan familjer 

(McKean, Thurston, Scott, 2005; Briar-Lawson, Lawson, Hennon, Jones, 2001) En 

gemensam nämnare som ofta tas upp är att vårdgivare behandlar familjen som en likvärdig 

samarbetspartner (McKean et al., 2005; Briar-Lawson et al., 2001) Dock har det visat sig att 

föräldrar inte vill ha ett helt jämlikt förhållande med vårdgivare utan kan uppleva detta som 

att alltför mycket ansvar och beslut flyttas över från vårdpersonal till föräldrar (MacKean et 

al., 2005). För biomedicinsk vård är forskning på behandlingsresultat dominerande. 

Utformningen av vården som familjecentrerad har i flera studier visat sig bidra till ett bättre 

fungerande hos familjen (Callahan, 2003; Dunst et al., 1988; Granat, Lagander, Börjesson, 

2002). Dock menar kritiker till FCB att det fortfarande saknas empiri för att FCB ger bäst 

behandlingsutfall, varför fortsatt forskning är viktig (se t.ex. Feldman, Ploof, Cohen, 1999; 

Mahoney et al., 1999) Den bristande empirin för effekten av FCB kan delvis bero på en 

begränsning i forskning på endast behandlingsutfall. Eftersom de vårdkomponenter i FCB 

som leder till bättre behandlingsresultat är indirekta såsom t.ex. att FCB höjer familjers 

självkänsla och tro på att kunna hantera sina problem vilket i sin tur stärker barnets hälsa och 

leder till bättre behandlingsresultat är även forskning på behandlingsprocessen viktig (se t.ex. 

Dunst et al., 2006).  
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Att familjecentrerad behandling i mycket handlar om relationen mellan vårdgivare och 

familjer innebär att utvärdering av behandlingsprocessen till skillnad från t.ex. utvärdering av 

behandlingsresultat är en mätning av familjers upplevelser av den erhållna vården. Dessa 

upplevelser uttrycker sig i form av psykologiska konstrukt som går att mäta med givna 

psykologiska mätinstrument. Psykologiska konstrukt definieras som latenta variabler som 

aldrig på ett enkelt eller direkt sätt kommer kunna bekräftas såsom konkreta fysiska variabler 

som t.ex. hypoteser om volym eller hållfasthet i ett material kan bekräftas direkt med 

mätning. För att kunna belägga psykologiska konstrukt är det därför speciellt viktigt med en 

systematisk och metodisk validering av mätinstrumentet i olika kontexter för att på sikt kunna 

särskilja variationer som beror på verkliga skillnader i de psykologiska konstrukten från 

variationer som beror på opålitlighet i själva mätinstrumentet. (De Vellis, 2003). Det är också 

viktigt att validera denna typ av mätinstrument i varje ny kontext där det används, som t.ex. i 

olika länder, för att uppnå god ekologisk validitet.  

 

Mätinstrumentet MPOC-20. 

Ett mätinstrument som undersöker behandlingsprocessen i FCB är kanadensiska 

”Measurement of Processes of Care-20” (MPOC-20) som tagits fram för habilitering och 

rehabilitering av funktionshindrade barn. Det riktar sig till föräldrar för att undersöka deras 

upplevelse av FCB. Instrumentet utvecklades i avsaknad av ett brett mätinstrument som 

fokuserade på behandlingsprocessen (King, S., Rosenbaum, P., King, G, 1995). De 

mätinstrument som fanns tillgängliga sedan tidigare mätte antingen endast behandlingsutfall 

eller hade en smal målgrupp som t.ex. bara mödrar till spädbarn (se t.ex. Mahoney, 

O’Sullivan, Dennenbaum, 1990; McDowell & Newell, 1987; Murphy & Lee, 1991). Det 

fanns också ett argument av perspektivism för instrumentet; att familjen är bäst lämpad att 

avgöra vilken vård de mottagit eftersom självskattningar av vårdpersonal är opålitliga och att 

lyfta familjens perspektiv genom att tillfråga dem skulle i sig bidra till en mer 

familjecentrerad vård (King et al., 1995). MPOC-20 och dess föregångare MPOC-56 söker 

därför, med 56 respektive 20 frågor (för frågorna se Tabell 2, under resultat) mäta föräldrars 

upplevelse av habiliteringens familjecentrering genom att efterfråga förekomsten av insatser 

inom fem olika kvalitetsområden: 1) Stärkande samarbete, 2) Respektfullt och stödjande 

bemötande, 3) Samordnad och allsidig habilitering, 4) Tillhandahålla generell information om 

t.ex. funktionshinder och 5) Tillhandahålla specifik information om barnet. MPOC riktar sig 

till föräldrar till barn i alla åldrar. Både MPOC-56 och MPOC-20 har översatts till flera språk 

och använts i flera länder som Storbritannien, Australien, Holland och Sydafrika (se t.ex. 

Dyke, Buttigieg, Blackmore, Ghose, 2006; Saloojee, Rosenbaum, Westaway, Stewart, 2008; 

m.fl.). Det är det enda flitigt använda instrumentet för att mäta behandlingens 

familjecentrering för en bred åldersgrupp av barn. En systematisk validering är därmed 

angelägen. I Sverige har enkäten och dess föregångare MPOC-56, översatts och använts inom 

barn och ungdomshabiliteringen sedan 1997 (se t.ex. Bjerre et al., 1997; Bjerre et al., 2004, 

Granat et al., 2002). Avsikten är att fortsätta använda MPOC-20 kontinuerligt för att över tid 

utvärdera svensk habilitering (Lagander, 2009). 

 

Tidigare validering av MPOC 

Den tidigaste valideringen av instrumentet skedde i samband med dess utveckling, till att 

börja med utvecklingen av MPOC-56. Ett första steg togs av Rosenbaum, King, Cadman, 

(1992) vilka identifierade viktiga komponenter inom familjecentrerad vård som kunde vara 

meningsfulla att efterfråga. Detta gjordes genom att först genomsöka litteraturen efter 

vårdkomponenter. Därefter fick vårdpersonal (88 av 110 tillfrågade) respektive föräldrar (213 

av 280 tillfrågade) rangordna komponenterna med avseende på relevans. Ett nästa steg togs av 
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King, Rosenbaum, King (1996) som lät en föräldragrupp generera frågor/items i form av 

specifika beteenden och attityder hos vårdpersonal relaterade till de sju högst rankade 

kategorierna av vårdkomponenter. Ett utkast av MPOC utvärderades sedan av 40 föräldrar 

med avseende på läsbarhet och en första pilottestning med instrumentet gick ut till 1002 

föräldrar och besvarades av 749 individer (74,8%). I pilotenkäten efterfrågades även frågornas 

upplevda relevans. Data från pilottestningen faktoranalyserades och fem faktorer blev de fem 

kvalitetsområdena. För de fem domänerna varierade reliabiliteten (Chronbach alpha) från .81 

till .96  och korrelations-koefficienten för test-retest reliabilitet varierade från .78 till .88. Man 

undersökte också MPOC-skalornas förhållande till en extra fråga i pilotenkäten om upplevd 

stress samt även till ett annat mätinstrument för nöjdhet, ”The Client Satisfaction 

Questionnaire”. Hypotesen att MPOC-skulle korrelera omvänt med föräldrars stress och 

korrelera positivt med nöjdhet med vården, bekräftades.  

År 2004 togs en förkortad version fram, MPOC-20 där 20 av de 56 frågorna behölls inom de 

fem ursprungsskalorna (King, King, Rosenbaum, 2004). Då instrumenten översatts och 

används i olika länder har som regel vissa psykometriska egenskaper undersökts som t.ex. 

faktorernas interna konsistens med Cronbach alpha, vilka genomgående visat sig fortsatt goda 

eller acceptabla (se t.ex. Siebes, Ketelaar, van Schie, Gorter, Vermeer, 2007; Bjerre et al., 

2004). Även det förväntade sambandet mellan MPOC och minskad stress samt ökad nöjdhet 

har bekräftats utanför Kanada, i Nederländerna (Van Schie et.al., 2004; Siebes et. al., 2007).  

 

Brister i tidigare validering  

MPOC är ett mätinstrument som tagits fram genom en grundlig och relevant process vars 

reliabilitet tycks väl undersökt. Instrumentet har även visat förväntade samband med 

föräldrars minskade stress och ökade nöjdhet.  Att tidigare studier redovisar goda eller 

acceptabla reliabilitetskoefficienter utgör dock i sig ingen evidens för MPOC:s validitet. Ett 

psykologiskt mätinstrument kan vara reliabelt och samtidigt mäta någonting helt annat än det 

utger sig för att mäta. I det nedanstående redovisas brister i tidigare valideringar av MPOC. 

 

Av King, Rosenbaum, King (1996) framgår att det första valet av antal frågor (56 stycken) 

gjordes utifrån gränsvärden på laddningar mindre än eller lika med 0,60 eller större än 0,50 

och så att ingen faktor skulle innehålla fler än 17 eller färre än 5 frågor. Dessa beslutsregler är 

valda efter forskarnas tycke och därmed mer eller mindre arbiträra. Det gäller även 

hanteringen av dubbelladdningar där ett gränsvärde på minst 0,50 i mer än en faktor räknades 

som en dubbelladdning och frågan behölls i den faktor där den laddades starkast förutsatt att 

skillnaden i laddning var mer än 0,05. För faktoranalysen som användes för att validera 

MPOC-56, och där den ursprungliga femfaktorlösningen presenterades, användes metoden 

”egenvärde-större-än-ett” för att avgöra hur många underliggande dimensioner som fanns i 

datamaterialet. Metoden är ifrågasatt som mekanisk och opålitlig av statistiker (se t.ex. 

Gorsuch, 2003). Den femfaktorlösning som valdes rättfärdigades med att den ansågs vara 

mest tolkningsbar enligt teorin, vilket i och för sig är relevant men innebär att MPOC:s fem 

dimensioner grundar sig på ett främst subjektivt beslut vars ekologiska validitet kan 

ifrågasättas.  

 

Av King et al. (2004) framgår att när MPOC-20 togs fram valdes även då antalet frågor 

relativt godtyckligt med en önskan om ungefär lika många frågor från var och en av de fem 

faktorerna samt minst tre frågor från varje faktor. Samma data användes som då MPOC-56 

togs fram och utifrån frågornas frekvensfördelning samt prioriteringsskattningar som även 

samlats in från den tidigare pilottestningen valdes 35 frågor ut. Dessa undersöktes avseende 

intern konsistens och principalkomponentanalys och antalet frågor minskades till 20. Det 
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gjordes därmed ingen egentlig ny faktoranalys utan de ursprungliga skalorna behölls utan 

vetenskaplig prövning med argumentet att de var konceptuellt logiska. Faktoranalyser har 

sedan endast sporadiskt gjorts för att undersöka de fem delskalorna i olika länder och olika 

vårdkontexter, ibland med syfte att validera instrumentet, ibland sekundärt andra syften. En 

översikt över dessa studier redovisas i Tabell 1. De flesta faktoranalyser, liksom den 

ursprungliga där de fem delskalorna togs fram är dessutom gjorda utifrån ”egen-värde-större-

än-ett-metoden” och Scree-plot-test-metoden som båda i dagsläget är ansedda som opålitliga 

metoder av statistiker (Gorsusch, 2003) I vissa studier med faktoranalys av MPOC är det 

dessutom oklart vilka metoder som använts. 

 

Ett av de främsta kriterierna för valida psykometriska mätinstrument är ”replikering” 

(Gorsuch, 2003). En översikt över de olika faktoranalyser som gjorts på MPOC-skalorna i 

olika länder och kontexter (se Tabell 1) visar dock att det finns brister i skalornas 

replikerbarhet. De skillnader i antal faktorer som ses i olika studier kan förvisso bero på 

faktiska skillnader i olika kontexter, men de relativt stora och tydliga variationerna indikerar 

möjliga metodologiska problem. Den ursprungliga femfaktorlösningen replikeras på ett 

tydligt sätt, i regel endast om forskarna på förhand bestämt sig för fem faktorer, såsom det 

gjordes då den ursprungliga lösningen togs fram (se t.ex. McConachie & Logan, 2002; Van 

Schie et al., 2004).  

 

I Sverige översattes MPOC-56 första gången 1997 (Bjerre et al. 1997) och MPOC-20 

användes här första gången år 2002. Dock lade man då godtyckligt till 8 frågor och kallade 

enkäten för MPOC-28 (Granat et al. 2002). Frågorna lades till utifrån intresseområden för 

utvärdering som habiliteringschefer valde och hade ingen förankring i teori eller forskning 

kopplad till instrumentet. Detta försvårar att materialet används som valideringsunderlag i den 

långsiktiga planen att utvärdera svensk habilitering med MPOC-20, eller övrig forskning. I 

Sverige har hittills ingen publicerad psykometrisk undersökning av de underliggande 

faktorerna gjorts.  
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Tabell 1. Tidigare valideringar av MPOC-skalorna. 

Studie Huvudsakligt syfte 
Metod för antal 

komponenter 

Tillgänglig information om 

faktoranalys 
Antal faktorer 

King, Rosenbaum, King (1996) 
Utveckling och validering av  

MPOC-56 

Egenvärde-större-än-ett-

metoden (teoretiskt intresse 

av fem faktorer) 

Oblimin rotation 5 

McConachie & Logan (2003) 

Undersöka MPOC-56:s 

användbarhet i Storbritannien, 

utan vårdcentra 

Replikering av King et.al. 

1996 
Oblimin rotation 5 

Van Schie et al. (2004) 
Validering av den holländska 

översättningen av MPOC-56 

Teoretiskt intresse av fem 

faktorer 

Konfirmatorisk faktoranalys 

(CFA) med Varimax/oblimin 

rotation 

5 

Sloper et al. (2005) 
Undersöka samband mellan typ 

av vård och utfall 
Anges ej Anges ej 1 

Siebes et al. (2006) 
Validering av holländska 

MPOC-20 
Egenvärde-större-än-ett 

Explorativ faktoranalys med 

Varimax rotation samt 

Konfirmatorisk faktoranalys 

3 eller 5? 

Saloojee et al. (2008) 
Utveckla en Sydafrikansk 

version av MPOC-20 
Scree-plot-test 

Explorativ faktoranalys med 

Varimax rotation 
2 

Klassen et al. (2008) 

Utvärdera MPOC-20 inom 

pediatrisk onkologivård i 

Kanada 

Scree-plot-test 

 

Explorativ faktoranalys med  

promax rotation 
2 
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Angående faktoranalys 

Gorsuch (2003) beskriver den pågående debatt inom statistiken som rör hur faktoranalys bäst 

utförs. Han påpekar att faktoranalys alltid är en semisubjektiv metod för att fastställa ett 

mätinstruments mätområde och att det alltid är i sitt teoretiska sammanhang som forskaren 

själv måste avgöra vilken metod och vilka resultat som är tolkningsbara. Dock spelar även 

statistiska beräkningar in för faktorlösningens trovärdighet. Det viktigaste argumentet för att 

en faktorstruktur är pålitlig och relevant är dess replikerbarhet (ett exempel är Wechslers 

intelligensskalor som replikerats i många olika länder och över tid). Ett kritiskt beslut vid 

faktoranalys är om Explorativ Faktoranalys (EFA) eller Konfirmatorisk faktoranalys (CFA) 

ska användas. Att faktorer replikeras med EFA är en starkare bekräftelse men även CFA ses 

som bekräftelse på replikerbarheten. Detta eftersom CFA är hypotestestande av teoretiska 

modeller medan EFA beräknar faktorer mer öppet och inte endast för att bekräfta redan 

teoretiskt bestämda faktorer. Valet mellan EFA och CFA påverkas också av hur stark den 

teoretiska bakgrunden till frågeställningen är, samt hur kontextberoende de mätta fenomenen 

är. Problem som är väl beforskade och har starka teoretiska grunder utgör goda förutsättningar 

för ett hypotestestande angreppssätt med hjälp av CFA. Andra typer av frågeställningar som 

inte är lika empiriskt och teoretiskt utmejslade samt kan förutsättas variera till viss del över 

tid och rum, som exempelvis upplevelser av aspekter av familjecentrerad behandling är 

därmed bättre lämpade att undersöka med en mer explorativ ansats, som EFA.  

 

Ett annat kritiskt beslut för forskaren att fatta vid faktoranalys är vilket antal faktorer 

faktorlösningen ska innehålla samt vilken metod som används för att avgöra detta antal 

faktorer. Gorsusch (2003), liksom O’Connor (2000), visar att både under- och överextrahering 

av antal faktorer kan ge missvisande information om undersökningsområdet. 

Underextrahering ger sammanpressade faktorer där viktig information om kategorier inom 

ämnesområdet kan gå förlorad. Överextrahering i sin tur sprider faktorerna över ett för brett 

område och forskaren riskerar att lägga vikt vid skenbara kategorier inom ämnesområdet. Två 

vanliga metoder i samband med EFA är ”egen-värde-större-än-ett-metoden” och ”Scree-plot-

test-metoden”. Båda är kritiserade av statistiker och den mest använda, egenvärde-större-än-

ett, som även använts i flera tidigare faktoranalyser av MPOC-skalorna, har i 

simuleringsstudier visat sig vara den allra mest opålitliga metoden, framförallt om den 

används som enda metod. Den tenderar att framförallt överextrahera faktorer men även 

underextrahera, samt generera instabila och triviala faktorer. Metoden kritiseras också för att 

skiljelinjen mellan betydliga och obetydliga värden (större än ett) är mekanisk, godtycklig och 

inte statistiskt välgrundad. Scree-plot-test-metoden är också kritiserad framförallt för att den 

använder forskarens ögonmått för att skilja mellan trivial och icke-triviala underliggande 

dimensioner i data, vilket gör den opålitlig. 

 

O’Connor (2000) presenterar två alternativ till de ovan nämnda och kritiserade metoderna för 

att avgöra antalet faktorer vid faktoranalys: ”Minimum Average Partial test” (MAP) och 

”Parallel Analysis test” (PA). MAP-metoden undersöker vilken systematisk kontra 

osystematisk varians som fås fram efter att ett successivt ökande antal komponenter 

extraherats ur en korrelationsmatris. Efter en principalkomponentanalys undersöks ett antal 

partiella korrelationer. En första principalkomponent skiljs ut från korrelationerna mellan 

variablerna. Den genomsnittliga kvadrerade koefficienten för delkorrelationerna utanför 

diagonalen beräknas. Sedan upprepas detta för de två första principalkomponenterna och igen 

för de tre första osv. Upprepningarna fortsätter lika många gånger som antalet variabler minus 

en. De genomsnittliga kvadrerade partiella korrelationerna från dessa upprepade beräkningar 

ställs sedan upp och antal giltiga komponenter bestäms utifrån den upprepning i ordningen 

som gav den lägsta genomsnittliga kvadrerade korrelationen. Även den genomsnittliga 

kvadrerade koefficienten i den ursprungliga korrelationsmatrisen beräknas. Ifall denna är 



12 
 

lägre än den lägsta genomsnittliga kvadrerade delkorrelationen som tagits fram så skall inga 

komponenter alls extraheras. Komponenter behålls så länge som variansen i 

korrelationsmatrisen visar proportionellt mer systematisk än osystematisk varians. PA-

metoden, i sin tur, undersöker vilket antal komponenter som förklarar mer varians än 

komponenter extraherade från slumpmässiga data med samma antal individer och variabler. 

PA-metoden genererar i ett första steg ”parallella” data som dock är helt slumpmässiga. De är 

parallella i det att de har samma antal t.ex. individer och items. Efter principal-

komponentanalys av både stickprovsdata och de slumpmässiga data jämförs dessa. De 

värden/rötter väljs som giltiga som i stickprovsdata är större än samma genomsnittliga 

slumpmässiga värden i ordningen. Ifall de första tre värdena/rötterna från stickprovet 

beräknats till exempelvis 2,5; 1,7 och 1,0 medan de tre första parallella rötterna för slumpade 

data är 2,0; 1,6 och 1,4 är endast de första två värdena större än för de parallella slumpade 

data vilket indikerar en faktorlösning med två faktorer. 

 

Alltså grundar sig MAP och PA på beräkningar och klarlägganden av matematiska samband 

inom data till skillnad från t.ex. egenvärde-större-än-ett-metoden och Scree-plot-test-metoden 

som grundar sig på en mekanisk beslutsregel respektive mänskligt ögonmått. Därför råder 

ökad enighet bland statistiker att MAP och PA är att föredra vid beslut om antal faktorer för 

en faktoranalys. Dock är ingen av de metoder som finns för att bestämma antal faktorer helt 

felfri och en generell rekommendation är därför att använda en kombination av metoder 

(Gorsuch, 2003; O’Connor 2000). 

 

Syfte 

Sammanfattningsvis är idag varianter av familjecentrerad behandling för barn och familjer 

vanligt förekommande i olika delar av världen. Teorin bakom familjecentrerad behandling är 

fortfarande oenhetlig och det råder även oenighet om det är den bästa behandlingsformen. 

Eftersom teoriutvecklingen och metodutvecklingen är tätt förbundna med varandra är valida 

och reliabla mätinstrument för behandlingsprocessen en förutsättning för ökad kunskap och 

utveckling av behandlingen. MPOC är det enda mätinstrumentet som används flitigt och 

internationellt för att mäta den familjecentrerade behandlingsprocessen för ett brett 

åldersspann av barn. Instrumentet har visat god reliabilitet och togs fram på ett grundligt sätt 

men det är otillräckligt validerat då faktoranalyser endast sporadiskt gjorts i olika länder och 

dessa tyder på brister i faktorernas replikerbarhet. Det är också oklart redovisat vilken typ av 

faktoranalys som använts i flera av de tidigare valideringsstudierna. Den ursprungliga 

faktoranalysen gjordes främst med ledning av teori samt med hjälp av ”egenvärde-större-än-

ett-metoden” som av många statistiker anses vara mekanisk, och godtycklig. Dessutom 

gjordes ingen ny faktoranalys då antalet items i instrumentet krymptes från 56 till 20. I en 

svensk kontext har ingen faktoranalys tidigare gjorts och publicerats.  

 

Syftet med föreliggande studie var således att med det i dagsläget rekommenderade 

angreppssättet; en kombination av metoder, däribland MAP och PA, vilka är statistiskt 

grundade, samt med explorativ faktoranalys undersöka MPOC-20:s faktoriella dimensioner i 

en svensk kontext.  

 

 

Metod 

 

I MPOC-20 ombeds föräldrar skatta förekomsten av olika beteenden hos 

habiliteringspersonalen enligt formuleringen ” I vilken utsträckning har de personer som 

arbetat med ditt barn under det senaste året…”. Detta på en skala från 1 till 7 där 1 står för 
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”inte alls” och 7 för ”i mycket stor utsträckning”. De 20 frågorna i MPOC-20 är fördelade 

mellan de fem ursprungsskalorna på följande sätt:  

 Stärkande samarbete, 3 frågor,  

 Respektfullt och stödjande bemötande, 5 frågor,  

 Samordnad och allsidig habilitering, 4 frågor,  

 Tillhandahålla generell information om funktionshinder och habilitering, 5 frågor,  

 Tillhandahålla specifik information om barnet, 3 frågor.  

 

Undersökningsdeltagare  

Från år 2008 fanns ett relativt stort svarsmaterial av MPOC-20 insamlat från familjer i 

Stockholmsområdet och området kring Sundsvall och Härnösand. Materialet bedömdes som 

lämpligt underlag i föreliggande studie med tanke på storlek och urval. Medverkan i 

undersökningen hade varit frivillig och alla respondenter garanterades fullständig anonymitet.  

Under våren 2008 hade ett slumpmässigt urval gjorts på 25% av de familjer som under de 

senaste tolv månaderna haft 3 besök eller mer, på eller från sitt habiliteringscenter. 

Åldersgruppen var barn och unga, 0-22 år i Norrlandsområdet och 0-16 år i 

Stockholmsområdet. Av utvalda familjer hade vissa fallit bort som t.ex. skrivits ut från 

habiliteringscentret el. dyl. 

 

Bortfall 

Totalt hade 1907 enkäter skickats ut varav 922 helt eller delvis hade besvarats vilket ger en 

svarsfrekvens på 48,35 %. Det interna bortfallet, d.v.s. ofullständigt besvarade enkäter av de 

922 var 20,28 % . En generell rekommendation vid internt bortfall över 5 % är att detta 

”imputeras” eftersom saknade data inte kan antas reflektera slumpmässighet (Little & Rubin, 

1987). Att imputera innebär att uppskatta sannolika värden för saknade data. Roth (1994) 

jämför imputering med andra vanliga metoder för att hantera bortfall som t.ex. att radera hela 

individer för vilka värden delvis saknas; ”listwise deletion”, eller ersätta saknade värden med 

medelvärden; ”mean substitution”. Problem med denna typ av post hoc metoder är att stora 

mängder data går förlorad vilket sänker undersökningens ”power” d.v.s. den statistiska styrka 

med vilken forskningsresultaten kan hävdas. Dessa metoder kan också ge för låga 

korrelationskoefficienter eftersom de begränsar en variabels varians vilket sänker dess 

korrelation med övriga variabler. Att minimera risken för dessa felslut är särskilt viktigt i en 

faktoranalys då detta skulle kunna påverka antalet faktorer. Roth (1994) förklarar hur 

imputering uppskattar de saknade värdena utifrån de totala data med hänsyn inte bara till 

medelvärden, t.ex. genom varianter av regressionsanalys. Det sparar stora mängder data och 

datas spridning kring medelvärdet består vilket inte ger missvisande korrelationskoefficienter. 

För att i föreliggande studie imputera internt bortfall användes en ”expectation maximization” 

(EM) algoritm. Detta innebär att en algoritm alternerar mellan två steg. Dels ett steg för att 

beräkna förväntade värden ur de aktuella stickprovsmedelvärdena i kombination med 

uppskattade saknade värden; ”expectation” (E). Dels ett steg för ”maximization” (M) som 

innebär att beräkna parametrar som maximerar den förväntade sannolikheten i steg E. Dessa 

parameter-estimater används sedan för att återigen beräkna en förväntad spridning av 

variabeln i steg E. Cykeln upprepas tills parameter-estimaterna visar kongruens. 

 

Statistisk analys 

För att följa aktuella statistiska rekommendationer för genomförande av faktoranalys 

användes i denna studie Minimum Average Partial test (MAP) och Parallel Analysis (PA) i 

kombination med egen-värde-större-än-ett-metoden för att avgöra det optimala antalet 
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faktorer för faktoranalys. Då antalet faktorer bestämts utfördes dessutom en Explorativ 

faktoranalys (EFA). Avslutningsvis estimerades reliabiliteten i den slutgiltiga faktorlösningen 

med Chronbach alpha. Samtliga beräkningar gjordes i Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) med hjälp av program för ”Matrix-End Matrix-miljön” skrivna av Brian 

O’Connor (O’Connor, 2000). 

 

 

Resultat  

 

Enligt PA var det optimala antalet underliggande dimensioner i datamaterialet två, medan 

MAP och egen-värde-större-än-ett-metoden båda indikerade att tre faktorer borde extraheras. 

Materialet analyserades därför med EFA med avseende på två respektive tre faktorer. 

Faktorerna extraherades med hjälp av ”Principal Axis Factoring-metoden” och 

faktorlösningarna roterades med en oblimin rotationsmetod då mätinstrumentets olika faktorer 

antas korrelera med varandra.  

På detta följde en konceptuell tolkning av hur delfrågorna fördelar sig över faktorerna. Det 

visade sig att en faktor var identisk i både två- och trefaktorlösningen. Den faktorn innehöll 

alla och endast frågorna från den ursprungliga skalan ”Generell information”. En närmare 

inspektion av trefaktorlösningen visade också att en annan faktor innehöll alla frågor från 

ursprungsskalan ”Specifik information om barnet” samt endast tre ytterligare frågor: 

F7)”…på ett uttömmande sätt redogjort för olika behandlingsalternativ?”, F8) ”…givit dig 

möjlighet att fatta beslut om behandling?” och F12) ”…givit sinsemellan överensstämmande 

uppgifter om ditt barn?”. Dessa tre frågor bedömdes förutsätta ett scenario där personalen gett 

föräldern just information om barnet varför denna faktor kunde förstås som ”Specifik 

information om barnet”. En tredje och största faktor innehöll alla övriga frågor. De frågor som 

rörde information var alltså tydligt undantagna denna sista faktor. Istället innehöll den frågor 

från samtliga övriga ursprungsskalor: ” Stärkande samarbete”, ”Respektfullt och stödjande 

bemötande” samt ”Samordnad och allsidig habilitering”. Detta kan förstås som den största 

informationsbäraren för FCB då den innehåller många aspekter av relationen mellan familj 

och vårdgivare och faktorn fick därför namnet ”Relationella aspekter”. Denna konceptuella 

tolkning av faktorerna i kombination med att två av tre statistiska metoder föreslog en 

trefaktorlösning föranledde att trefaktorlösningen bedömdes som mest meningsfull.  

Faktorlösningarna kontrollerades med avseende på dubbelladdningar varför fråga 8 och fråga 

12 togs bort för dubbelladdningar och ytterligare en EFA för tre faktorer beräknades vilket 

resulterade i en slutgiltig faktorlösning som presenteras i Tabell 2. I enlighet med Tabachnick 

och Fidells (2001) rekommendation klassades faktorladdningar över 0,33 som meningsfulla, 

medan alla faktorladdningar under detta värde kategoriserades som triviala och illustreras ej i 

tabellen, detta sammanföll delvis med borttagna dubbelladdningar. De tre faktorerna gav en 

total förklarad varians på 56,48% där den största faktorn; 1) Relationella aspekter, förklarade 

43,40% av variansen. Faktor 2) Specifik information, förklarade 4,91% och faktor 3) Generell 

information, förklarade 8,17% av variansen. Efter faktoranalys estimerades reliabiliteten med 

Chronbachs alpha. Dessa värden presenteras i tabell 2 och indikerade att alla tre skalor har 

god reliabilitet med alphavärden väl över den generellt rekommenderade tröskeln på 0,70 

(DeVellis, 2003). Vidare beräknades faktorernas korrelationer vilka visade en negativ 

korrelation mellan faktor 1 och 2 samt mellan faktor 3 och 2. En positiv korrelation visades 

mellan faktor 1 och 3.  
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Tabell 2. Faktorladdningar (kommunaliteter inom parentes), egenvärden, förklarad varians, samt 

faktorkorrelationer för den slutgiltiga faktorlösningen. 

 Faktor 

Delfråga 
Relationella 

aspekter 

Specifik 

information 

Generell 

information 

1…hjälpt dig att känna dig som en bra förälder?  0.55 (0.49)   

3…bidragit till att skapa en stödjande atmosfär snarare än att bara 

ge information? 
0.70 (0.68)   

4…låtit dig välja typ av information och när du vill få 

information? 
0.36 (0.52)   

5…allsidigt sett till ditt barns behov, inte bara fysiska utan också 

känslomässiga och sociala? 
0.67 (0.63)   

6…sett till att åtminstone en av teammedlemmarna är någon som 

arbetar med dig och din familj underlång tid? 
0.63 (0.47)   

9…erbjudit dig tillräckligt med tid att prata så att du inte behövt 

känna dig stressad? 
0.77 (0.57)   

10…gemensamt planerat barnets habilitering så att alla kunnat 

arbeta mot samma mål? 
0.70 (0.64)   

11…bemött dig som en jämbördig snarare än som ”bara” en 

förälder till ett barn med funktionsnedsättning? 
0.61 (0.33)   

13…bemött dig som en individ snarare än som en typisk förälder 

till ett barn med funktionshinder? 
0.80 (0.57)   

2…givit dig skriftlig information om vad ditt barn gör vid 

behandlingstillfällena? 

 

 
-0.77 (0.63)  

7…på ett uttömmande sätt redogjort för olika 

behandlingsalternativ? 
 -0.43 (0.57)  

14…erbjudit dig skriftlig information om ditt barns framsteg?  -0.87 (0.73)  

15…berättat om resultaten från olika bedömningar (t.ex. 

psykologiska. pedagogiska och motoriska)? 
 -0.63 (0.53)  

16…informerat om vilka tjänster som habiliteringen, kommunen. 

försäkringskassan m.fl. kan erbjuda dig? 
  0.70 (0.55) 

17…haft information tillgänglig om ditt barns 

funktionsnedsättning (t.ex. om orsaker. förlopp och 

framtidsutsikter)? 

  0.73 (0.64) 

18…gjort det möjligt för hela familjen att erhålla information?   0.72 (0.63) 

19…haft information tillgänglig för dig i form av broschyrer, 

filmer, böcker eller webbaserad information? 
  0.86 (0.68) 

20…givit dig råd om hur du kan söka information eller komma i 

kontakt med andra föräldrar (t.ex. föräldraorganisationer som 

RBU. FUB. FA)? 

  0.58 (0.31) 

Egenvärde 9.25 1.33 1.94 

Förklarad varians (%) 43.40 4.91 8.17 

Cronbachs alpha (α) 0.90 0.85 0.83 

Faktorkorrelationer 1 2 3 

1 –   

2 -0.58 –  

3 0.50 -0.51 – 
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Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka MPOC-20:s skalor med faktoranalys i en 

svensk kontext med matematiskt grundade och validerade metoder eftersom en 

sammanställning av tidigare validering tydde på brister i de ursprungliga skalornas 

replikerbarhet. Dessutom grundades tidigare valideringsstudier på statistiska metoder som 

bl.a. egenvärde-större-än-ett-metoden och scree-plot-test-metoden vilka kritiserats av 

statistiker för att vara opålitliga då de är mekaniska respektive förlitar sig på ögonmått. Det 

fanns inte heller någon tidigare publicerad undersökning av MPOC:s underliggande 

dimensioner i en svensk kontext. Ett stort svarsmaterial från 2008, fanns tillgängligt. En 

kombination av metoder för att avgöra antal underliggande dimensioner i data användes. 

Metoderna var egen-värde-större-än-ett-metoden samt minimal average partial test (MAP) 

och Parallel analysis (PA). De båda senare är grundade på matematiska samband i data till 

skillnad från tidigare använda metoder. Två av de tre metoderna visade på tre underliggande 

faktorer och en explorativ faktoranalys (EFA) med avseende på tre faktorer gav en 

konceptuellt begriplig trefaktorlösning som alltså skiljer sig från de fem faktorer som hävdas i 

instrumentets ursprungliga skalor. 

 

Faktoranalysens resultat och tidigare forskning 

Den största av de tre faktorer som föll ut ur föreliggande faktoranalys kom att kallas 

”Relationella aspekter” och var den faktor som samlade flest av de fem ursprungsskalorna 

nämligen ”Respektfullt bemötande”, ”Stärkande samarbete” och ”Samordnad och allsidig 

habilitering”. De andra två faktorerna innehöll frågor rörande ”Specifik information om 

barnet” och ”Generell information om t.ex. funktionshinder” och var sig i princip lika från 

den ursprungliga femfaktorlösningen. Dessa resultat liknar vissa tidigare valideringar som 

gjorts. Både då MPOC-20 faktoranalyserades för onkologisk vård och då det gjordes för en 

sydafrikansk version av instrumentet fann man istället för fem faktorer två faktorer där den 

ena samlade aspekter av information och den andra samlade de övriga och mer relationella 

aspekterna av FCB (Klassen et al., 2008; Saloojee et al., 2008). I studien i Sydafrika 

namngavs faktorerna ”information” och ”interpersonal” (Saloojee et al.,2008).  

 

Föreliggande studie fyller ett viktigt tomrum i valideringen av MPOC-20 i en svensk kontext. 

Resultatet har också en bäring på valideringen av instrumentet internationellt eftersom ett 

främsta argument för mätinstrumentets skalor är dess replikerbarhet vilken ifrågasätts av 

föreliggande resultat. Dock kan detta resultat inte ensamt anses säga att enkätens faktorer är 

färre än de ursprungliga fem eftersom det endast gäller i en svensk kontext. Sammantaget 

med tidigare faktoranalyser från andra länder för vilka antalet faktorer varierat utgör resultatet 

dock ett argument för att MPOC-20:s dimensioner är färre än de fem ursprungliga. Särskilt 

märks tidigare faktoranalyser med en explorativ ansats som är att rekommendera för denna 

typ av validering i nya kontexter (Gorsuch, 2003). I tidigare studier med EFA (Klassen et al., 

2008; Saloojee et al., 2008; Siebes et al.,2006) har liksom i denna studie färre faktorer än de 

fem ursprungliga fastställts. Det är också anmärkningsvärt att ingen ny faktoranalys gjorts då 

MPOC reducerades från 56 till 20 frågor (King et al., 2004). Då antal items reduceras kan en 

förändrad faktorstuktur förväntas (De Vellis, 2003). I ljuset av detta bör frågan om de fem 

skalornas giltighet undersökas vidare. 

 

Familjecentrerad behandling – en helhetsupplevelse 

MPOC-20 syftar till att mäta behandlingens familjecentrering som studier har visat ger bättre 

psykisk hälsa och fungerande hos familjer till funktionshindrade barn (Callahan, 2003; Dunst 

et al., 1988; Granat, Lagander, Börjesson, 2002). Detta uppnås bl.a. genom att behandlingen 

stärker redan fungerande coping-strategier inom och utom familjen (Bamm & Rosenbaum, 
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2008; Dunst et al. 1988) vilket ofta uttryck som ”empowerment” i litteraturen. FCB betonar 

vikten av att se till varje familjs unika situation och även förstå vilka coping-stragier och 

vilket fungerande varje familj har för att kunna anpassa behandlingen till var och en av 

familjerna (se t.ex. Dunst et al., 1988). Detta sker i mötet och relationen som uppstår mellan 

personal och familj och kräver lyhördhet och flexibilitet av behandlarna (Dunst et al., 1988). 

Den största faktorn i denna studies resultat ”Relationella aspekter” innehåller olika aspekter 

av relationen mellan habiliteringspersonal och familjer, som t.ex. bemötande och samarbete 

mm. Detta tyder i kombination med andra valideringsstudier (se t.ex. Klassen et al., 2008; 

Saloojee et al., 2008; Siebes et al., 2006) på att relationen till habiliteringen förekommer som 

en helhetsupplevelse för föräldrar (där endast att ge information tydligt kan avskiljas från den 

övriga habiliteringsverksamheten). Detta kan förstås utifrån systemteori som menar att det är 

mer meningsfullt att studera hela system av mänsklig interaktion än enskilda samband 

eftersom det rör sig om reciproka samband snarare än envägssamband. Med ledning av 

litteraturen för FCB är det viktigt att söka förstå och efterfråga denna helhetsupplevelse. 

Eftersom habiliteringen har möjlighet att påverka många olika nivåer av system runt en familj 

från Bronfenbrenners ”mikrosystem” som barnets funktionshinder och den omedelbara 

närmiljön till de större samhällssystemen och ”makrosystemet” t.ex. i och med 

policyskapande blir det viktigt att utgå ifrån mätinstruments validering i sin kontext, eftersom 

även utvärdering och forskning påverkar den kliniska verkligheten. Detta i en 

vetenskapsfilosofisk tradition av perspektivism som söker ta ansvar för eventuella 

konsekvenser av hur mätinstrumentet används. Att MPOC-20 tros mäta fem särskilda 

aspekter av FCB vilkas giltighet ifrågasätts av denna och tidigare studier då de inte verkar gå 

att särskilja i föräldrars upplevelse innebär en risk att fokus och energi läggs på att utveckla 

just de fem aspekterna av behandlingen. Detta riskerar att styra fokus bort från de enskilda 

familjernas helhetsupplevelser av habilitering och in på en standardisering av verksamheten 

kring de fem områdena vilka alltså inte har visats valida. En rekommendation blir därför att 

främst använda MPOC-20 som ett övergripande mått på behandlingens familjecentrering, 

som MPOC-20 visat sig mäta, för bibehållen lyhördhet och flexibilitet inför varje enskild 

familjs helhetsupplevelse. En tanke är att det annars finns en risk att föräldrars upplevelse av 

habilitering efterfrågas inom för avgränsade områden som på förhand bestämts av 

behandlaren vilket också kan leda bort från familjecentrering. Det är generellt viktigt att 

bevara intentionen bakom MPOC: att lyfta varje familjs perspektiv, eftersom anledningen till 

att FCB och klientcentrerad behandling först utvecklades var att avhjälpa problemet med 

vårdgivarens dominerande perspektiv i klassisk biomedicinsk vård.  

 

Framtida forskning  

Denna studies resultat visar ett behov av fortsatt validering av MPOC-20 samt ett behov av 

ytterligare forskning för att förstå mer av familjecentrerad behandling och dess 

behandlingsprocess. I linje med systemteori som förespråkar undersökning av hela system för 

att upptäcka reciproka samband skulle forskning med mer avancerad design behövas. För att 

mäta reciproka samband i flera riktningar skulle vårdgivare och vårdtagares upplevelse samt 

andra aspekter av vårdsystemet behöva mätas samtidigt för att finna eventuella skillnader och 

växelverkan. I retrospektiva studier skulle politiska beslut och större omstruktureringar av 

behandlingsprocessen kunna ställas i relation till insamlade data om föräldrars respektive 

vårdpersonals upplevelse av relationen dem emellan. Till detta skulle även behandlingsutfall 

kunna kopplas. För detta krävs en omfattande och kontinuerlig insamling av olika data. 

Forskning som redan bedrivs i denna riktning är undersökningar där kombinationer av flera 

mätinstrument används samtidigt. T.ex. har en MPOC för vårdgivare att fylla i tagits fram, 

MPOC-Service Providers (Woodside, Rosenbaum, King, King, 2001). Vilken t.ex. har 

använts i kombination med MPOC-20 för datainsamling (se t.ex. Dyke et al. 2006). 



18 
 

En annan viktig typ av forskning som behövs för att framförallt förstå mer om hur FCB bör 

praktiseras är kombinationer av effekt- och processforskning. Forskning endast på 

behandlingsutfall riskerar att en behandling visas effektiv utan att förklara varför medan 

forskning enbart på behandlingsprocessen riskerar att ineffektiva behandlingsmetoder 

utvecklas. I en sådan kombinerad effekt- och processforskning kan mätinstrument som 

MPOC-20 vara användbara förutsatt att de har visat god ekologisk validitet. 

 

Studiens begränsningar och summering 

Denna studie validerar endast en aspekt av MPOC-20:s egenskaper, dess faktoriella 

dimensioner vilket lämnar kvar bl.a. instrumentets stabilitet över tid för fortsatt undersökning. 

En sådan test-retest-studie för att undersöka stabilitet över tid var inte möjlig i eftersom 

lämpliga data från endast ett mättillfälle fanns tillgängligt. Tidigare insamlade data i Sverige 

hade gjorts med en modifierad version av MPOC-20 med åtta extra frågor som gör enkäten 

olämplig i valideringssammanhang (Granat et al. 2002; Gorsusch 2003). En ytterligare viktig 

aspekt av validering kunde vara att ställa MPOC i relation till behandlingsutfall, vilket inte 

heller varit möjligt i denna studie då inga data för behandlingsutfall fanns tillgängliga. 

 

Till föreliggande undersökning användes ett svarsmaterial med helt eller delvis besvarade 

formulär från 922 individer vilket är en storleksordning som lämpar sig för statistiska 

beräkningar. Den totala svarsfrekvensen, av totalt 1907 utskickade formulär, är dock 48,35% 

vilket får anses som ett relativt stort bortfall och begränsar den säkerhet med vilken resultaten 

kan hävdas. De 922 användbara formulären är dock i en storleksordning som ändå gör 

föreliggande studies resultat av betydelse. Det interna bortfallet d.v.s. delvis besvarade 

enkäter uppgick till 20,28% varför dessa värden imputerades, vilket är en generell 

rekommendation vid internt bortfall över 5% (Little and Rubin, 1987). Imputering skedde 

med en expectation maximazitation algoritm som är en validerad och pålitlig metod. Dock är 

metoden matematiskt avancerad och har därför inte redovisats i fullständig detalj i denna 

studie. Fördelarna av en avancerad, pålitlig och i litteraturen rekommenderad metod (Roth, 

1994) i kombination med att dataprogram för användning av denna metod fanns tillgängliga 

ansågs dock överväga. 

 

Sammanfattningsvis tyder den föreliggande studien i kombination med tidigare forskning på 

att MPOC:s underliggande dimensioner är färre än de fem ursprungsskalorna varför en 

fortsatt validering av instrumentets faktorer med validerade och statistiskt välgrundade 

metoder i flera länder och olika vårdkontexter är önskvärd. Vidare är fortsatt validering som 

t.ex. undersökning av instrumentets stabilitet över tid nödvändig, särskilt i en svensk kontext 

där ingen sådan validering ännu gjorts. Föreliggande studies resultat i kombination med 

systemteori tyder också på att en fortsatt utveckling av forskning och forskningsmetoder krävs 

för att nå ökad förståelse av processerna i familjecentrerad behandling, dess kliniska 

implikationer och behandlingsprocessen i relation till behandlingsutfall. Genomförd 

faktoranalys visade tre dimensioner av familjecentrerad behandling i svensk barn- och 

ungdomshabilitering; Relationella aspekter, Specifik information om barnet och Generell 

information om t.ex. funktionshinder. Resultaten tyder också på att föräldrars upplevelse av 

FCB framförallt är en helhetsupplevelse, av främst relationen mellan habiliteringen och 

familjen. Studien ifrågasätter giltigheten i att hävda att olika aspekter av denna relation kan 

skiljas ut från varandra varför en rekommendation är att använda MPOC-20 som främst ett 

mått på den övergripande familjecentreringen av verksamheten som den upplevs av föräldrar. 
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