SCL – Symptoms Checklist
Beskrivning av instrumentet och dess
användningsområde
Symptoms Checklist (SCL) [1] är ett instrument för
symptomskattning som avser mäta hur en person ansett sig
må psykiskt och fysiskt den senaste veckan.
Originalinstrumentet består av 90 frågor men SCL finns även i
flera kortare versioner. SCL-90 kan användas för screening
och gruppjämförelser. Det avråds från att basera
bedömningar och diagnoser på SCL-90 men formuläret kan
fungera som ett komplement i en sådan utvärdering. Det
avråds också från att använda SCL-90 för att mäta skillnader
på individnivå samt förändringar i samband med behandling,
då analyser som stödjer denna användning saknas.
SCL-90 utgår ifrån följande nio delskalor:










Somatisering
Obsessiv-kompulsivitet
Interpersonell sensitivitet
Depression
Ångest
Fientlighet/vrede
Fobisk ångest
Paranoidt tänkande
Psykoticsim

Översikt
Funktion
 Screening
 Stöd vid bedömning/diagnosticering

Sakområde
 Tidiga tecken på psykisk ohälsa
(allmänt)
 Nedstämdhet, depression
 Oro, ångest

Målgrupper
Från 13 år
 Självskattning
Antal frågor
90 frågor i fullskalan

Tidskrav
20-30 minuter för fullskalan

Tolkningsstöd
Användarmanual finns på engelska

Legitimationskrav
Nej

Licenskrav
Nej

Kostnad

Dessa nio delskalor kan delas in i tre bredare skalor med syfte
att mäta överordnade aspekter av generella besvär. De tre
överordnade skalorna är 1) Globalt svårighetsindex som
mäter den generella psykiska besvärsnivån, 2) Positivt
symptomsstörningsindex som mäter djupet av de upplevda
problemen och 3) Totala antalet positiva symptom.
De versioner som har utvärderats i en svensk kontext är SCLCD6 och SCL-D13 samt delskalorna ”depression” och ”ångest”
i SCL-90. SCL-CD6 (SCL-core depression) består av sex
kärnfrågor som mäter depression tagna från fullskalan. SCLD13 består av all de frågor i fullskalan som mäter depression.
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Kostnad för amerikansk manual samt
för formulär/protokoll.

Administration
Fylls i manuellt på papper

Evidens och beprövad erfarenhet
Ej möjlig att bedöma för fullskalan
SCL-6, SCL-13, delskalor ångest och
depression
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Vilka grupper är instrumentet gjort för?
SCL är avsett för självskattning från 13 års ålder [2]. För ungdomar upp till 20 år
rekommenderas att testledaren är med vid svarstillfället för att kunna ge tydliga instruktioner
då formuläret primärt inte utvecklats för dessa åldersgrupper [1].

Hur många frågor består instrumentet av?
Fullskalan består av 90 frågor men det finns flera andra versioner där antalet frågor varierar
mellan 6-92.

Hur lång tid tar det att fylla i?
SCL-90 tar ca 20-30 minuter att svara på [2].

Tolkning av resultat
SCL-90 består som nämnts av nio delskalor plus ytterligare sju frågor som inte ingår i någon
delskala. Varje fråga utgår från personens subjektiva bedömning av det psykiska och fysiska
måendet och skattas på en femgradig skala mellan 0-4, där 0 = inte alls och 4 = väldigt mycket.
Rekommendationen är att inte använda resultatet av SCL-90 om mer än 20 procent av frågorna
är obesvarade (18 frågor). De enskilda delskalorna bör inte användas om mer än 40 procent av
svaren fattas [1].
Medelvärdet för varje delskala räknas ut genom att poängen för de frågor som ingår i respektive
delskala först summeras och sedan divideras med antalet frågor. Det globala svårighetsindexet
(GSI) är summan av alla svar, även svaren på de sju frågor som inte ingår i någon delskala,
dividerat med antalet besvarade frågor. Det positiva symptomstörningsindexet (PSDI) är summan
av alla svar dividerat med alla svar som överstiger 0. Det totala antalet positiva symptom (PST) är
antalet svar som överstiger 0 [1].

Gränsvärden
Gränsvärden, så kallade cut-offs, kan användas för att få en bild av hur en individs eller en grupps
skattningar förhåller sig till skattningar av individer som inte har någon problematik. De kan ge
en indikation om hur problematiken ser ut, om det bör göras ytterligare utredningar samt vad
som kan vara relevant att titta närmare på. Det är alltid upp till klinikern att utifrån erfarenhet
och kunskap göra en samlad bedömning. Gränsvärden ska därför endast ses som vägledande och
ytterligare information bör alltid inhämtas för en mer komplett bedömning.
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Gränsvärden får man genom att jämföra en grupp utan problem med en grupp som har
konstaterade problem (t.ex. någon form av diagnos). Svenska gränsvärden baserat på kvinnor
och män i åldrarna 20-64 år finns för delskalorna depression och ångest samt för de två
delskalorna kombinerat [4]. För SCL-CD6 (”core depression”) baseras gränsvärdet på kvinnor och
män i åldrarna 18-68 år [5]. För övriga delskalor eller för fullskalan finns inga gränsvärden
framtagna för en svensk befolkning.
Nedan presenteras svenska gränsvärden för SCL. Notera att gränsvärden för delskalorna
depression och ångest är medelvärden medan gränsvärdet för SCL-CD6 baseras på totalpoängen.
Gränsvärden för SCL depression och ångest
Under gränsvärdet för
problematik
SCL depression
0 – 1,99

Över gränsvärdet för
problematik
2,0 – 4,0

SCL ångest

0 – 1,74

1,75 – 4,0

SCL depression/ångest

0 – 1,99

2,0 – 4,0

0-16

17-24

SCL-CD6

Normalvärden
Normalvärden (normer) är värden som tagits fram i en större grupp som anses vara
representativ för en viss befolkning. För att få fram normalvärden för SCL har man låtit en
sådan representativ grupp besvara formuläret och sedan har man räknat ut medelvärde och
standardavvikelse (hur mycket alla poängsummor i genomsnitt skiljer sig från medelvärdet) för
denna grupp. Dessa värden gör det möjligt att jämföra en poäng med normalvärdet. På så sätt
kan man få en indikation på om den undersökta individen/gruppen verkar ha mer, eller mindre,
problem än vad som kan anses vara normalt.
I tabellen nedan presenteras de svenska normalvärden som finns att tillgå. Materialet som
dessa värden har tagits fram utifrån består av olika grupper i Sverige. Personerna är mellan 1863 år gamla och de flesta är studenter eller arbetar inom vården. Vissa andra yrkesgrupper
finns också representerade. Detta material inbegriper även normalvärden utifrån tre
åldersgrupper [1]. Observera att dessa normalvärden inte testats i en referentgranskad artikel i
en vetenskaplig tidskrift, inte baseras på en representativ befolkning och att de bygger på att
hela instrumentet med 90 frågor fylls i. Normalvärden för kortare versioner av SCL finns inte för
en svensk befolkning.
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Normalvärden för SCL-90
Somatisering
Kvinnor
Män
Obsessiv-kompulsivitet
Kvinnor
Män
Interpersonell sensitivitet
Kvinnor
Män
Depression
Kvinnor
Män
Ångest
Kvinnor
Män
Fientlighet
Kvinnor
Män
Fobisk ångest
Kvinnor
Män
Paranoidt tänkande
Kvinnor
Män
Psykoticism
Kvinnor
Män
Globalt svårighetsindex
Kvinnor
Män
Positivt
symptomstörningsindex
Kvinnor
Män
Totalt positiva symptom
Kvinnor
Män
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N

Medelvärde

Avvikelse

707
309

0,49
0,35

0,48
0,38

707
309

0,65
0,50

0,61
0,53

707
309

0,55
0,33

0,57
0,42

707
309

0,72
0,40

0,74
0,49

707
309

0,56
0,33

0,54
0,39

707
309

0,39
0,26

0,50
0,37

707
309

0,16
0,08

0,40
0,21

707
309

0,41
0,32

0,54
0,45

707
309

0,23
0,14

0,37
0,27

707
309

0,49
0,32

0,44
0,32

707
309

1,49
1,32

0,45
0,43

707
309

28,02
21,44

17,65
15,75

4

SCL – Symptoms Checklist
Förutsättningar för användning
Det finns inga utbildningskrav för användning av SCL men det rekommenderas att användaren
har kännedom om psykiska hälsotillstånd [2].
Det finns ingen officiell översättning av instrumentet till svenska. En svensk version av SCL-90
finns i detta dokument: https://www.statinst.se/contentassets/8d7c5ef825a04cb8b5befdfbfbf6fa5a/scl90-svensk-normeringstandardisering-och-validering-av-symtomskalan.pdf. Här finns även mer information om
instrumentet. Det kan dock inte ses som en manual då det är en teknisk beskrivning av hur den
svenska normeringen och valideringen gått till. Den amerikanska manualen finns att köpa här:
https://www.pearsonclinical.com.

Evidens och beprövad erfarenhet
Då SCL-90 inte har utvärderats i en svensk befolkning är det inte möjligt att bedöma
instrumentet utifrån givna kriterier. Den svenska versionen av delskalorna depression och
ångest har däremot utvärderats i en referentgranskad artikel, som har publicerats i en
vetenskaplig tidskrift. Detsamma gäller de svenska versionerna av SCL-6 och SCL-13. Båda dessa
utvärderingar visar på bra reliabilitet och validitet, vilket innebär hög giltighet och pålitlighet
[4,5].
Olika versioner av SCL har använts i svenska studier [6,7] för att mäta effekter av olika insatser.
Vad som kan betraktas som en statistiskt säkerställd förändring beror dock på flera olika
faktorer och kan skilja mellan olika behandlingar och grupper. Därför bör en statistiker alltid
konsulteras för att klargöra vad som innebär en signifikant förändring i varje enskilt fall.
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Bilaga. Sammanställning av evidens.
Evidensnivå



Väletablerad bedömningsmetod
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Reliabilitet
Artikel

N

Ålder

Urval
SCL depression och
ångest delskalor

1
884

20-64

2

Representativt
SCL-6

1476

18-64

3

Representativt
SCL-13

1476

18-64

Representativt

Intern
konsistens

Reliabilitet

Validitet
Strukturell
validitet

Prediktiv
validitet

Samtidig validitet


0,80

-

-

-

-

Inte korrekt testat

-


0,94

Sensitivitet/
specificitet




0,92

Yta under
kurvan

-

0,80-0,81





0,51-0,62 (sömn)

0,97



-


-

Inte korrekt testat

-

0,51-0,60 (sömn)

Totalt


-

-

 = Minimal (M);  = Tillfredsställande (T); = Bra (B).
Kriterier för bedömningen av evidensen hittar du här.
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