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SKINNER I KUDDRUMMET - 
PERSONALFAKTORER I FÖRSKOLA SOM PÅVERKAR  

EFFEKTEN AV BETEENDETERAPI FÖR BARN MED AUTISM* 
 

Lars Klintwall Malmqvist 
 
 
Flera olika behandlingsmetoder för autism finns utvecklade, även 
om bäst stöd finns för intensiv beteendeterapi (IBT). Variationen i 
behandlingseffekt inom IBT är dock stor. I Sverige används IBT på 
förskolor, sannolikt med varierande framgång. 22 förskolor med 24 
barn som fått IBT i två år undersöktes retrospektivt med 
telefonenkäter, och flera faktorer undersöktes för samband med 
barnens förbättring i adaptiv förmåga under samma period. 
Integration av träningen i förskolans verksamhet samt tränarens 
tilltro till metoden samvarierade med behandlingsutfall. Många av 
tränarna var skeptiska till IBT och metoden i Sverige skiljer sig 
markant från de publicerade studier från vilka evidensen för IBT 
kommer. Studiens retrospektiva design innebär att de funna 
sambanden inte går att tolka kausalt. 
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I N L E D N I N G  
 
Föreliggande uppsats syftar till att undersöka intensiv beteendeterapi (IBT) för barn med 
autism. Autism är ett heterogent och medfött neurologiskt handikapp som definieras som 
nedsättningar i social förmåga, kommunikation och överskott av repetitiva dysfunktionella 
beteenden (Gillberg & Hellgren, 2000). IBT är en inlärningsteoretiskt baserad pedagogisk 
metod för barn med autism, med gott stöd från vetenskapliga studier (Eikeseth, 2009) som i 
Sverige utförs inom förskoleverksamhet. I publicerade studier är variationen inom 
behandlingssvar stor, och forskning på vad som gör att bara vissa barn svarar på 
behandlingen har ännu inte resulterat i någonting konklusivt (Eldevik, Eikeseth, Jahr & 
Smith, 2009). Sannolikt är variationen i behandlingssvar stor också i Sverige, antagligen 
beroende på hur bra kvalitet behandlingen kan uppnå i förskolemiljön. För att förbättra 
behandlingsmetoden är det av stort intresse att hitta faktorer i förskolan som modererar 
behandlingseffekten.  
 

Syndromet autism 
 
Nedan beskrivs de definierande symtomen på autism, prevalens, lite vad forskningen säger 
om orsaker samt kort om olika behandlingsmetoder.  
 
Symtom 
 
Autism är ett syndrom som vanligen definieras som genomgående avvikelser inom tre 
symtomkategorier: nedsatt social förmåga och försämrad kommunikation samt överskott av 
stereotypier (Gillberg & Hellgren, 2000). Denna trefaktormodell för autism, som ligger till 
grund för de formella diagnoskriterierna, har emellertid dåligt stöd från empiriska studier. 
Faktoranalyser av symtombilden hos barn med autism pekar istället mot en enda 
svårighetsgradfaktor (Constantino, Gruber, Davis, Hayes, Passanante & Przybeck, 2004; 
Spiker, Lotspeich, Dimiceli, Myers & Risch, 2002), varför uppdelningen i 
symtomkategorier har ifrågasatts. I många fall uppfyller personer med autism också 
diagnoskriterierna för mental retardation, men detta ses som två separata tillstånd. 
Bedömningen av om en person har avvikelser inom autismspekrat ska alltså ta hänsyn till 
vad som är adekvat för personens generella kognitiva nivå (APA, 1994). Autism är ett 
heterogent syndrom som sannolikt inte är en diskret diagnoskategori. Många av de 
avvikelser som personer med autism uppvisar förekommer med lägre frekvens också hos 
normalfungerande barn (Lovaas, 2002). Fortfarande är uppdelningen i tre 
symtomkategorier det gängse sättet att definiera autismsyndromet: 
 
Personer med autism har definitionsmässigt problem att använda normal ögonkontakt, 
mimik eller gester. Personer med autism kan ha svårigheter med att dela uppmärksamhet 
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eller känslor och att korrekt läsa av andra personers uppmärksamhet och känslor (APA, 
1994). 
 
För att uppfylla diagnoskriterierna för autism ska en person ha en signifikant nedsatt 
förmåga till att kommunicera åldersadekvat. Detta kan röra sig om alltifrån att språk är 
fullkomligt frånvarande till mer subtila brister i förmågan att upprätthålla samtal. 
Språkutvecklingen är oftast kraftigt försenad och språket består i stor utsträckning av 
upprepningar eller avvikelser i tonläge, hastighet, volym eller intonationer (eller 
motsvarande i teckenspråk). Barn med autism har svårigheter med symbolisk lek (APA, 
1994). 
 
Personer med autism har en begränsad repertoar av beteenden och intressen. För att 
uppfylla detta kriterium kan en person vara extremt intresserad av ett visst faktaämne, men 
det kan också handla om repetitiva handrörelser, fixering vid vissa rutiner eller fascination 
för detaljer hos saker. (APA, 1994). 

 
Diagnostik 

Förutom autistiskt syndrom finns fler diagnoser inom autismspektrat: Retts syndrom, 
Aspergers syndrom och Pervasive Developmental Disorder – Not otherwise specified 
(PDD-NOS).  
 
Barn för vilka det finns misstanke om problematik inom autismspektrat utreds i Sverige 
oftast inom barn och ungdomspsykiatrin men också av team på barnsjukhus och av 
habiliteringen. Utredningen syftar till att få en bred kunskap om barnets beteenden och 
förmågor men innehåller ofta också en somatisk undersökning för att klarlägga eventuella 
kromosom- och/eller hjärnskador. I praktiken innebär detta olika kognitiva test, 
observationer (på förskolan eller i leksituation), MR-undersökning, blodprover och 
noggranna intervjuer med föräldrar och andra viktiga personer kring barnet. 
Undersökningen syftar till att se om barnet uppfyller kritierierna för autistiskt syndrom eller 
någon annan neuropsykiatrisk diagnos (Dahlgren, 2007). Diagnoser ställda före tre års ålder 
anses osäkra, även om osäkerheten framförallt tycks handla om vilken kategori inom 
utvecklingsförsening som barnet slutligen diagnostiseras som (Volkmar, State & Klin, 
2009). Att screena mycket små barn för eventuell framtida autismdiagnos har visat sig svårt 
(Zwaigenbaum et al, 2009). 
 

Utveckling 
De symtom som tillsammans definierar autistiskt syndrom uppträder olika tidigt hos olika 
barn. Många föräldrar kan retrospektivt identifiera de första symtomen när barnet är mellan 
12 och 18 månader gammalt (Zwaigenbaum et al, 2009). För ungefär en tredjedel av barn 
med autism är symtomen uppenbara redan tidigt efter födseln, då oftast i form av problem 
med motorik och sömn (Rogers, 2004). Dessa tidiga symtom är emellertid gemensamma 
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för andra utvecklingsproblem och predicerar inte särskilt väl en senare autismdiagnos. För 
ytterligare en tredjedel av barnen är utvecklingen normal men stannar av, och för en sista 
grupp sker en tydlig regression i utvecklingen. Denna sista grupp har noga undersökts, 
exempelvis genom att man studerat hemvideofilmer på barn som senare utvecklat autism. 
Man har då funnit att majoriteten av dessa barn, om än inte alla, ändå har visat subtila 
tecken på den autism de senare skulle komma att utveckla. Vare sig ålder för symtomdebut 
eller regression av utveckling predicerar barnets framtida utvecklingsnivå (Rogers, 2004). 
 

Förekomst 
De första prevalensstudierna som gjordes på 60-talet angav förekomsten av 
autismspektrumstörningar till fyra per 10 000, men studier publicerade senare har angett 
betydligt högre siffror. Under 80- och 90-talet tycks prevalensen stiga kraftigt för att idag 
anges mellan 30 och 60 per 10 000, varav ungefär en fjärdedel är prevalensen för autistiskt 
syndrom (Rutter, 2004). Förändringar i diagnoskriterier och diagnostik samt förbättringar i 
studiernas reliabilitet förklarar sannolikt en del av denna ökning, men det är inte ställt utom 
tvivel att en del av ökningen därutöver kan vara reell (Waterhouse, 2008). Det är emellertid 
inte uppenbart vad som skulle orsaka en sådan ökning. Nämnas bör också den markant 
skeva könsfördelningen för autismspektrumstörningar. Det är ungefär fyra gånger högre 
förekomst hos pojkar än hos flickor, och detta värde gäller också för autistiskt syndrom 
(Gillberg & Hellgren, 2000). 
 

Komorbiditet 
Flera funktionshinder förekommer oftare hos personer med autistiskt syndrom än i 
befolkningen i allmänhet. De absolut vanligaste är mental retardation (med en komorbiditet 
på 80 %) och epilepsi (30 %) (Gillberg & Hellgren, 2002). Omkring 55 % av barn med 
autism lider av sömnstörningar och 45 % har mag- och tarmproblem (Geschwind, 2009). 
 
Orsaker 
 
Många orsaker till autism har föreslagits av olika teoretiker. Nedan presenteras det man vet 
om genetik, miljöfaktorer och om neurologiska korrelat till autism.  
 

Genetiska orsaker 
Det har länge funnits anledning att tro att autism i stor utsträckning är ärftligt. Starkt stöd 
för detta kommer från studier som visar att risken att utveckla autism är 60 % om ett barn 
har en enäggstvilling med autism jämfört med 3 % om syskonet är en tvåäggstvilling (Zhao 
et al, 2007), och denna siffra kan vara ännu högre om hänsyn tas till om tvillingparet 
exempelvis har delat moderkaka (Bohm & Stewart, 2009) och bör jämföras med den ovan 
nämnda allmänna prevalensen på runt 0,1 % (Rutter, 2004). Familjemedlemmar till 
individer med autism har ökad förekomst av autismspektrumdrag såsom avvikande 
ögonkontakt och smala intresseområden, och risken för att en förstagradssläkting ska ha en 
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autismdiagnos är tjugofemfaldigt ökad jämfört med normalförekomsten (Geschwind, 
2009). 
 
Innan införandet av screening av alla svenska nyfödda för den recessivt ärftliga sjukdomen 
fenylketonuri (PKU) var denna sjukdom sannolikt en av flera orsaker till autism (Gillberg 
& Hellgren, 2002). Autism tycks också dela ärftlighet med många andra psykiatriska 
diagnoser, såsom depression, manodepressivitet och tvångssyndrom (Bolton, Pickles, 
Murphy & Rutter, 1998). 
 
Sannolikt är den genetiska etiologin till autism mångfaldig, på så vis att vissa varianter 
(alleler) av ett stort antal gener kan orsaka autism. Det råder dock ingen konsensus kring 
exakt vilka gener som kan vara särskilt känsliga. En möjlig förklaring har föreslagits av 
Zhao et al (2007), nämligen att vissa fall av autism orsakas av ansamling av riskvarianter av 
gener, och att vissa fall orsakas av nya mutationer på ett litet antal gener. Enligt denna 
förklaring finns alltså en form av autism som återkommer inom en släkt, och en annan form 
som uppstår hos individen. Zhao et al (2007) menar att den sneda könsfördelningen vid 
autism tyder på att kvinnor kan födas med en nymutation utan att utveckla autism, men att 
de sedan kan sprida denna mutation vidare till sina egna barn. Sådana specifika 
nymutationer som direkt orsak till autism har också identifierats (Jamain et al, 2003) och 
antas stå för ungefär en tiondel av alla fall av autism (Geschwind, 2009). Därutöver finns 
väl kartlagda genetiska orsaker såsom fragilt-X (Strathearn, 2009). 
 
En möjlig väg framåt för forskningen kring den genetiska grunden för autism är begreppet 
endofenotyper. En endofenotyp är en kontinuerlig egenskap hos en individ med stor 
genetisk komponent men som inte självt definierar ett syndrom (Gottesman & Gould, 
2004). Ett syndrom som autism definieras på beteendenivå när ett visst antal endofenotyper 
med tillräckligt uttryck (vilket modereras av miljöfaktorer) ansamlats hos en individ 
(Geschwind, 2009). Endofenotypmodellen förklarar både varför ingen speciell gen för 
autism identifierats (olika endofenotyper har olika genetisk grund) liksom att 
autismspektrumdrag återfinns i högre utsträckning inom familjer med drabbade individer 
(de friska familjemedlemmarna har inte tillräckligt många eller allvarliga 
endofenotyputtryck på beteendenivå). Annorlunda uttryckt kan det sägas att det exempelvis 
skulle kunna finnas ett antal gener som kodar för förmåga till joint attention och att bärare 
av vissa varianter av dessa gener har en medfödd försämrad förmåga i att dela 
uppmärksamhet med andra. Dessa genvarianter och –uttryck förekommer i en viss familj, 
men det är först när en individ föds som dessutom bär på en viss genvariant som försämrar 
förmågan till verbal språkinlärning som syndromet autism uppträder. Endofenotyperna i det 
här exemplet är då joint attention och förmåga till språkinlärning: nedsättningarna var för 
sig är inte tillräckliga för att vi ska prata om autism, utan först när de uppträder 
tillsammans. Autism är enligt detta synsätt helt enkelt bara ett syndrom som utgörs av ett 
stort antal oberoende funktionella nedsättningar, alla med potentiellt olika etiologi. 
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Icke-genetiska orsaker 

Ett stort antal faktorer som påverkar barn i fosterstadiet och under födseln har upprepade 
gånger kopplats till autism. Dessa har gemensamt att de sannolikt orsakar neurologiska 
skador på olika vis. En icke fullödig lista inkluderar följande (Gillberg, 2009): 

 
• Skador från cerebral syrebrist 
• Hög ålder hos modern 
• Hög ålder hos fadern 
• Hög testosteronnivå i livmodern 

 
Det var länge en utbredd idé att autism orsakades av sociala miljöfaktorer. De första 
försöken att ringa in autism som syndrom samt studier på socialt isolerade apungar, pekade 
i denna riktning (Strathearn, 2009). Redan på 60-talet fanns emellertid gott stöd för att 
autism orsakades av medfödda hjärnskador (exempelvis Rutter, 1965) även om det tog 
ytterligare två decennier innan nuvarande konsensus nåddes. Extremfall finns ändå då 
sociala miljöfaktorer tycks ha gett upphov till autism, varav det mest berömda är gravt 
isolerade barnhemsbarn från Rumänien och Ryssland. Ungefär en sjättedel av dessa barn 
uppvisade flera år efter att de placerats i adoptivfamiljer fortfarande beteenden som 
uppfyllde kriterierna för autism (Hoksbergen et al, 2005). Barnen med sådan ”post-
institutionaliserad autism” skiljer sig emellertid på flera sätt från andra barn med autism, 
bland annat har de bättre prognos, presterar högre på IQ-test och har ett lägre 
huvudomfång. Det finns alltså anledning att behandla detta som en speciell form av autism 
(Rutter et al, 2007). 
 
En annan miljöförklaring till autism är trippelvaccinationer (vaccin mot mässling, påssjuka 
och röda hund). Tidskriften The Lancet publicerade 1998 en artikel av Wakefield, Murch, 
Linnell, Casson, Berelowitz et al som väckte stort uppseende. Författarna hade hos 12 barn 
med autism funnit att för nio av dessa hade de autistiska symtomen uppträtt kort efter att 
barnet vaccinerats med trippelvaccin. Den allmänna ökningen av förekomsten av autism 
visades också följa spridningen av trippelvaccinerna. Artikeln var inledningen till en 
brinnande akademisk diskussion som också spred sig till massmedia. Wakefield et al’s fynd 
har sedan upprepade gånger blivit prövade och inte lyckats replikeras (Rutter, 2004). 
Orginalfynden har förklarats med att åldern för vaccination sammanfaller med den ålder då 
föräldrar först lägger märke till autistiska beteenden hos sina barn. Det samband som 
tycktes finnas mellan användandet av trippelvaccin och ökningen av prevalensen för autism 
har även det förkastats (Rutter, 2004). Som exempel kan nämnas en studie på japanska barn 
i staden Yokohama, där man upphörde att vaccinera barn med trippelvaccin. Trots detta 
steg fortfarande förekomsten av autism flera år senare (Uchiyama, Kurosawa & Inaba, 
2007). 
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Neurologiska korrelat 
Ett stort antal neurologiska avvikelser har rapporterats hos individer med autism. Studier 
med data från obduktioner samt både strukturell (MRI) och funktionell (f-MRI, EEG, PET) 
hjärnavbildning har visat att personer med autism har avvikelser i frontalloben, amygdala, 
lillhjärnan och hjärnstammen och uppvisar, på gruppnivå, histologiska avvikelser. Olika 
avvikelser rapporteras i olika studier, och det råder ingen konsensus kring exakta 
neurologiska korrelerat till autism (Gillberg & Coleman, 2009) även om fynd tycks 
konvergera mot frontalkortex, anteriora temporalkortex samt amygdala (Geschwind, 2009). 
Förutom dessa avvikelser på gruppnivå så har en minoritet av individer med autism en 
tydlig neurologisk skada som säkerställt är orsaken till sjukdomen (Gillberg & Coleman, 
2009).  
 

Bakomliggande funktionsbrist 
Ovan nämnda genetiska och miljömässiga faktorer kan ses som olika vägar till samma 
syndrom. Flera författare (Geschwind, 2009; Gillberg & Coleman, 2009; Lovaas, 2002; 
Waterhouse, 2008) menar att orsakerna till autism kan vara flera distinkta och dessutom 
additiva.  
 
Med distinkta förklaringar menas att det syndrom som kallas autism i själva verket skulle 
kunna delas upp i flera olika autismer, med olika orsakskedjor och eventuellt också med 
nyansskillnader i symtombild. Autism kan alltså för olika personer orsakas av en viss 
genmutation, av en viss uppsättning genvarianter, av förvärvade hjärnskador under 
fosterstadiet eller under förlossning, eller kombinationer av dessa. Gillberg & Coleman 
(2009) kommer också med ett förslag på en sådan uppdelning i olika subtyper av autism 
med olika orsaker: 
 

• Tidiga skador på hjärnstam eller lillhjärna (exempelvis från neurosedyn) 
• Midtrimester-skador på frontal/temporalloberna (exempelvis från tuberös skleros) 
• Dysfunktion hos frontal/temporalloberna (av genetiska orsaker) 
• Multiskador (exempelvis från blödningar) 
 

Den form av ”förvärvad autism” som en minoritet av de ovan nämnda barnhemsbarnen 
uppvisar kan läggas till denna lista.  
 
Additiva förklaringar fungerar istället så att neurologiska skador med en myriad av orsaker 
adderas till stora funktionsbrister. Att autism bildar ett syndrom beror på att dessa skador 
drabbar inlärningsmekanismer som bearbetar social information som exempelvis 
ansiktsuttryck (Strathearn, 2009). En annan möjlig bakomliggande funktionsbrist är att barn 
med autism har gemensamt att de har svårt att uppmärksamma flera stimuli samtidigt 
(Lovaas, 2002), eller att de inte spontant delar uppmärksamhet med andra vilket försvårar 
språkinlärning (Rehfeldt & Barnes-Holmes, 2009). Dessa sistnämnda förklaringar innebär 
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att vissa barn med neurologiska skador har svårare att lära sig spontant, och att den 
ackumulerade effekten av denna brist resulterar i autism. 
 
Teorier som strävar efter att förklara alla fall av autism är emellertid sannolikt missriktade. 
Som Waterhouse (2008) sammanfattar forskningsläget: ”Rather than continue to construct 
theories that try to explain all the variation in autism, there should be a paradigm shift 
accepting that all the phenotypic and genotypic variation in autism cannot be encompassed 
by any single theory. ” (sid 283). 
 
Behandlingar 

 
Flera olika behandlingar för autism med stöd i publicerade studier har utvecklats. Som vi 
kommer att se i nästa avsnitt är intensiv beteendeterapi (IBT) den som tycks ha bäst stöd. 
Nedan beskrivs farmaka och en vanlig pedagogisk behandlingsmetod. Avslutningsvis ges 
en kort lista på metoder som används trots att de inte har stöd i forskningen. 
 

Farmakologisk behandling 
Flera former av psykofarmaka ges till personer med autism. Den viktigaste gruppen är 
antipsykotisk medicin som används för att minska självskadebeteenden och aggression. 
Andra mediciner är SSRI-preparat som kan minska repetitiva beteenden (Eikeseth, 2009). 
Mediciner som innehåller melatonin kan användas för att minska sömnproblem hos 
personer med autism, vilket har visat sig minska flera andra autistiska symtom (Wasdell et 
al, 2008). 
 

TEACCH 
Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children är ett brett 
pedagogiskt program för att arbeta med barn och vuxna med autism. Metoden utvecklades i 
USA i början på 60-talet och var en reaktion mot de psykoanalytiskt grundade 
behandlingsmetoder som ditintills varit vanligast. TEACCH lägger stor vikt vid 
”autismkulturen”, det speciella sätt som personer med autism ser på världen, och att lärare 
bör anpassa sig mer till barnet än vice versa. Metoden utmärks av arbetet med visuella 
kommunikationsmetoder och välstrukturerade miljöer men använder också tekniker som är 
grundade i inlärningsteori (Mesibov, Shea & Schopler, 2004). TEACCH har undersökts i 
flera studier, och har visst stöd för behandlingens effekter i forskningen. Beroende på 
skillnader i kvalitet på studierna och i uppmätta effektstorlekar så är forskningsstödet 
emellertid bättre för IBT-insatser än för TEACCH (Eikeseth, 2009). 
 

Övrig behandling 
Det har länge funnits en flora av andra behandlingsmetoder för autism, varav många saknar 
både teoretisk grund och stöd från effektstudier. Nämnas kan hyperbarsyreterapi, 
musikterapi och vitaminterapier (Schechtman, 2007). De etablerade pedagogiska 
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behandlingsmetoderna verkar ofta efter mycket lång tid och de pedagogiska insatserna är 
krävande för närstående, vilket har föreslagits som anledning till att så många alternativa 
metoder fortfarande dyker upp och framställs som mirakelkurer. Andra terapier har visst 
stöd i forskningen men anses inte säkerställt verksamma, exempelvis olika dietterapier som 
ketogen kost (Schechtman, 2007).  
 

 
Intensiv beteendeterapi vid autism 

 
Nedan presenteras behandlingsmetoden IBT och det empiriska stödet för metoden som 
behandling vid autism. Därefter visas på variationen i behandlingseffekt och på några 
faktorer som har visats förklara en del av denna variation. Några jämförelser med övrig 
psykoterapiforskning görs avslutningsvis. 
 
Intensiv beteendeterapi för barn med autism 

 
Teoretisk grund 

Den teoretiska grunden för IBT är inlärningsteori, och mycket av vokabulären i metoden är 
hämtad från behavioristen B.F. Skinners bok ”Verbal Behavior” (1957). Den första studien 
med ambitionen att behandla barn med autism med hjälp av inlärningsteori är så tidig som 
från 1968 (Colligan & Bellamy, 1968). Kopplingen till experimentell beteendeanalys har 
alltid varit intim, och fortsätter att vara det (se exempelvis Rehfeldt & Barnes-Holmes, 
2008).  
 
I inlärningsteoretiska termer består terapin av ett stort antal diskreta operanta 
inlärningstillfällen. Ett inlärningstillfälle, eller trial, består av ett stimulus (oftast från 
tränaren), en respons från barnet och en konsekvens (en belöning från tränaren). Ett 
stimulus kan vara ett ord eller en hel mening från tränaren, eller olika kombinationer av ord 
och att barnet visas bilder eller objekt. Responsen är det önskvärda beteende som ska läras 
in. Konsekvensen är det som gör situationen till en operant inlärning: barnet blir selektivt 
förstärkt för korrekta responser. En trial är alltså ett inlärningstillfälle, vars syfte är att 
underlätta för barnet att lära sig sådant som i vardagen kan gå för fort eller vara för otydligt 
för ett barn med autism. 
 
Annorlunda uttryckt utgörs behandlingen av att barnet sätts under olika 
förstärkningsscheman. Ett beteende som blir positivt förstärkt kommer att öka i frekvens. 
Ett illustrativt exempel visas nedan (Figur 1). 
 

Praktiskt genomförande 
Barnet sitter under en del av träningen med en tränare i ett lugnt och avskilt rum. Lika 
mycket är barnet och tränaren ute i en barngrupp och tränar sociala beteenden. Träning på 
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ett träningsrum med bara barnet och tränaren kan lätt beskrivas som diskreta 
inlärningstillfällen, medan träning i barngrupp och mer vardagliga förhållanden är svårare 
att beskriva med enkla stimulus-respons-konsekvens-modeller. Vanligtvis inleds 
träningsprogrammet med avskild träning och övergår sedan successivt till social träning i 
vardagsmiljö. Optimalt sker individuell träning fyrtio timmar per vecka (Lovaas, 2002). Se 
tabell 1 nedan för exempel på övningar. 
 

 
Figur 1. Ett beteende som sätts under positiv förstärkning ökar i frekvens. I figuren visas frekvensen av 
tvåordsmeningar från en fyraårig flicka under selektiv positiv social förstärkning. Anpassat från Colligan & 
Bellamy, 1968 (sid 216). 
 
Tabell 1. Exempel på övningar i ett intensiv beteendeterapiprogram. 
Situation Diskriminerande 

stimuli 
Korrekt beteende Kontingent förstärkning 

Träffar ett annat barn Det andra barnet säger 
”hej!” 

Barnet säger ”hej!” Tränaren ler och säger ”bra!” 

Tre olika objekt framför 
barnet 

Tränaren säger ”peka 
på bilen” 

Barnet pekar på bilen Tränaren säger ”bra!” och 
ger godis (i den ordningen) 

Tränare och barn 
mittemot varandra 

Tränaren säger ”säg 
’A’” 

Barnet säger ’A’ med 
bra uttal. 

Tränaren säger ”bra!” och 
kittlar barnet (i den 
ordningen) 

Barnet vill leka med ett 
annat barn 

Ett annat barn Barnet säger ’vill du 
leka med mig?’ 

Barnen leker tillsammans 
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Positiv förstärkning 
Fokus är hela tiden att förstärka barnet mot en mer adaptiv beteenderepertoar, och träningen 
bör därför alltid vara rolig och tilltalande för barnet (Buchanan & Weiss, 2006, Lovaas, 
2002). De förstärkare som används är initialt oftast ätbara förstärkare som godis. Sådana 
primära förstärkare presenteras alltid samtidigt med ett socialt uttryck (tränaren ler, säger 
”bra!” och ger banet en godisbit), vilket genom klassisk betingning gör detta till en 
sekundär förstärkare. Målet i behandlingen är att bara använda sociala förstärkare. Primära 
förstärkare kan också vara att kittla barnet, Ofta blir också beteenden självförstärkande, 
exempelvis om barnet lär sig att själv kunna sätta på sig skorna om hon vill gå ut. I 
realiteten är gränsen mellan primära och sekundära förstärkare suddig och oftast också 
irrelevant. Optimalt presenteras förstärkare inom tre sekunder efter barnets respons 
(Lovaas, 2002).  
 

Programmets ordning 
Ett IBT-program byggs upp av delar till större enheter. Ett barn som börjar träningen helt 
utan språk måste först lära sig vokalljud, sedan konsonanter, sedan stavelser, sedan korta 
ord och så vidare. Ordningen på övningarna approximerar utvecklingen hos 
normalfungerande barn, på så vis att enklare beteenden används för att bygga upp allt mer 
komplexa förmågor. Beteenden som ökar sannolikheten för att barnet börjar självlära inom 
ett område prioriteras: om ett barn exempelvis lär sig söka på internet så kan detta i sin tur 
leda till att barnet lär sig ännu mer saker själv. Ett sådant nyckelbeteende kallas för en 
”behavioral cusp” (Rosalez-Ruis & Baer, 1997), och är nästan alltid olika för olika barn. 
Syftet med träningen är inte direkt att minska repetitiva beteenden, istället lärs alternativa 
beteenden in som konkurrerar ut de dysfunktionella. Ett sätt att uttrycka det är att de 
beteendena ersätts med repetitiva beteenden på en högre nivå (Lovaas, 2002). 
 

Generalisering 
Målet med träningen är att öka barnets adaptiva förmåga i vardagen genom en större och 
mer flexibel beteenderepertoar, med allt vad det innebär av konversationer, kreativitet och 
lek. Därför är det viktigt att sociala färdigheter ingår i träningsprogrammet. Så fort det är 
möjligt inkluderas normalfungerande barn i träningen genom lekar och liknande, för att få 
barnet med autism att generalisera sina beteenden med tränaren även till andra barn i 
förskolans vanliga barngrupp. Detta sker både genom att andra barn är med i träningen på 
träningsrummet, och genom att barnet är med i den övriga förskoleverksamheten. Det är 
också ett mål att i stor utsträckning inkludera barnets föräldrar i träningen, dels för att 
föräldrarna då kan träna även hemmavid, men också för att det ska underlätta barnets 
möjlighet att stimulusgeneralisera nya beteenden. Desto fler vuxna och barn som inkluderas 
i träningen med barnet, desto större är sannolikheten att barnet generaliserar beteenden till 
utanför träningsprogrammet (Buchanan & Weiss, 2006; Lovaas, 2002). 
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Beteendeterapi och etik 
 
Beteendeterapi för barn anses vara en kontroversiell metod. Tidiga varianter av 
behandlingsmetoden inkluderade inslag av straff för icke önskvärda beteenden, något som 
starkt påverkat uppfattningar av metoden ännu idag (Leaf, McEachin & Taubman, 2008). I 
en genomgång av kritiken om IBT-program sammanfattar Leaf et al (2008) skepsisen som 
att många anser det cyniskt och omänskligt med ett så beräknande sätt att belöna barn och 
att likheterna med hundträning anses göra behandlingen förkastlig. Oaktat metodens 
effektivitet så kan de kontingenser som sätts upp i IBT uppfattas som alltför krävande för 
små barn. En vanlig uppfattning är också att barnen lär sig ett korrekt beteende utan verklig 
förståelse, att de blir som ett slags själlösa robotar (Leaf et al, 2008).  
 
Även själva målet med IBT, att förbättra barnens adaptiva beteenden, kan anses etiskt 
problematiskt. Målet med terapin sätts upp av föräldrar och pedagoger utifrån en social 
norm om vad som är ett önskvärt beteende, och det är inte självklart att eventuella 
förändringar i barnets beteende som terapin uppnår ligger i barnets eget intresse. I en 
diskursanalytisk läsning av utvalda IBT-texter har Broderick (2009) visat hur 
behandlingsmål och ”tillfrisknande” från autism implicit har definierats inom 
behandlingsmetoden. Att se autism som ett icke-önskvärt tillstånd värt terapeutisk 
uppmärksamhet är definitionsmässigt ett normativt ställningstagande (Cooper, 2007). 
 
Effektstudier och variation i effekt 

 
Behandlingseffekt 

Flera randomiserade och kontrollerade studier har jämfört IBT med kontrollgrupper och 
med andra aktiva behandlingsmetoder. Tre stora och nypublicerade forskningsöversikter 
(Eikeseth, 2009; Howlin, Magiati & Charman, 2009; Rogers & Vismara, 2008) har dragit 
slutsatsen att IBT är den behandlingsmetod som har bäst stöd. Emellertid har de flesta av de 
studier som refereras vissa metodologiska brister, varav bristfällig randomisering till 
behandlingsgrupper är den vanligaste. De flesta studier rapporterar effekt i termer av mått 
på barnets IQ och på adaptiv förmåga i vardagen. I en metastudie från 2009 (Eldevik et al, 
2009) fann man att effektstyrkan (cohen’s d) för IBT var 1,1 för IQ-mått och 0,7 för mått 
på adaptiv förmåga.  
 
Ett utfallsmått som anses ha hög ekologisk validitet är om barnet efter behandlingen kan gå 
i vanlig skola, ett mått som vissa studier använder sig av. I en klassisk tidig studie (Lovaas 
et al, 1987) kunde 47 % av barnen börja i vanlig skola efter tre års IBT-behandling. Dessa 
resultat har emellertid visat sig svåra att replikera. Den studie som av Eikeseth (2009) har 
bedömts som den med hitintills bäst metodologi, Smith, Groen & Wynn (2000), kunde visa 
att 27 % av barnen som fått två års IBT kunde börja i vanlig skola utan särskilt stöd. Sådana 
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absoluta utfallsmått, till skillnad från förändringsmått, är emellertid helt beroende av graden 
av autism hos de barn som deltar i studien. 
 
Kostnaderna för IBT-program är jämförelsevis höga med stora insatser i form av både 
personaltimmar och lokaler. Givet de goda behandlingseffekterna av intensiv behandling är 
det dock möjligt att visa att de ackumulerade kostnaderna för flera års specialundervisning 
(vilket alltså ses som treatment-as-usual) vida överstiger kostnaderna för en intensiv insats 
under ett antal år (Chasson, Harris & Neely, 2007). Detta är förstås under förutsättning att 
IBT-insatsen håller den kvalitet som uppnåtts i publicerade studier så att 
behandlingseffekten kvarstår och generaliseras till alla delar av barnets vardag. 
 
De flesta publicerade effektstudier på IBT har genomförts på universitetssjukhus eller 
universitet och med motiverade tränare med hög utbildning och med intensiv handledning 
(Rogers & Vismara, 2008), det vill säga efficacy-studier. Ett fåtal studier har undersökt hur 
IBT fungerar i den kliniska verkligheten, så kallade effectiveness-studier. Bland dessa kan 
nämnas Cohen, Amerine-Dickens och Smith (2006) som undersökte effekten av tre års IBT 
administrerat på en icke-akademisk klinik. Efter behandlingen gick 29 % av barnen i IBT-
gruppen i skola utan särskilt stöd, jämfört med inget av barnen i en kontrollgrupp. Tränarna 
och handledarna i denna studie var noga utvalda och erhöll omfattande utbildning i IBT-
metoden, varför även denna studie sannolikt beskriver en behandling som håller högre 
kvalitet än vad som troligen kan uppnås i klinisk verklighet. Studier som undersökt 
föräldrar som tränar sina barn med professionell handledning har också visat att även om 
kvalitén på träningen generellt är hög så är den ändå inte på samma nivå som på 
akademiska kliniker (Smith, Buch & Gamby, 2000). 
 

Evidensbaserad sjukvård 
Motiveringen för att använda IBT i Sverige får förmodas vara det goda stöd som finns i 
forskningslitteraturen för denna metod. Att svensk IBT är en evidensbaserad metod hävdas 
exempelvis av Stockholms Läns Landsting (Beckman, 2008). Det gängse sättet att se på 
evidensbegreppet har definierats av Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering som: 
”medveten och systematisk användning // av bästa tillgängliga vetenskapliga faktaunderlag 
(evidens), tillsammans med klinisk erfarenhet” (Malmquist, 2004). Värt att notera är alltså 
att detta kräver dels stöd i forskningen dels att utförarna har tillräcklig erfarenhet av 
metoden. För att man på ett rimligt sätt ska kunna hävda att en metod är evidensbaserad 
räcker det inte med stöd i forskningen, man ska också ha kompetens att använda metoden. 
Huruvida detta gäller för IBT i Sverige är inte undersökt. Annorlunda uttryckt: huruvida 
överföringen från efficacy till svensk effectiveness inte är klarlagd. 

 
Variation i effekt 

Det tycks alltså finnas skäl att tro att IBT är den behandlingsmetod för autism som har 
störst behandlingseffekt. Dock är det stor variation i hur bra metoden fungerar (Eldevik et 
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al, 2009; Rogers & Vismara, 2008). Annorlunda uttryckt: vissa barn förbättras av 
behandlingen och andra barn gör det inte. Detta kan bero på faktorer hos barnet och 
hemmiljö, faktorer i träningen och egenskaper hos de pedagoger som utför träningen. 
Faktorer som påverkar vilken effekt en behandlingsmetod har kallas för en moderator 
(Kazdin & Nock, 2003), och flera studier har undersökt potentiella moderatorer för IBT. 

 
Faktorer hos barnet som påverkar effekten av IBT 

Moderatorer hos barnet har undersökts i flera studier, och olika studier hittar olika 
moderatorer. Exempel inkluderar IQ innan behandling (Ben-Itzchak & Zachor, 2007), ålder 
vid insatsens början (Fenske, Zalenski, Krantz & McClannahan, 1985), socialt intresse och 
förmåga till imitation (Sallows & Graupner, 2005) och dysmorfologier som exempelvis 
påtagligt avvikande utseende (Stoelb, Yarnal, Miles, Takahashi, Farmer, & McCathren, 
2004). Faktorer i barnets familj som exempelvis upplevd stress hos föräldrarna (Osborne, 
McHugh, Saunders & Reed, 2008) har också påvisats påverka behandlingseffekt. Studierna 
som funnit dessa prediktorer för behandlingsutfall har emellertid visat sig svåra att replikera 
och effekterna för prediktorerna har varit små (Eldevik et al, 2009), detta trots att 
variationen i terapikvalitet sannolikt varit låg på de universitetskliniker som studierna görs 
på. Kort sagt, det tycks vara svårt att utifrån barnet självt eller familjen avgöra om en IBT-
insats kommer att vara effektiv, även om kvalitén på behandlingen är jämn och hög.  
 

Faktorer i träningen som påverkar effekten av IBT 
Troligen är en viktig faktor i träningen det antal träningstimmar som barnet erhåller i IBT-
programmet: för lågt antal timmar och effekten kan utebli (Eldevik, Eikeseth, Jahr & Smith, 
2006). I studier som undersökt IBT i vanlig klinisk vardag, det vill säga på icke-akademiska 
kliniker, finner man också stor variation i behandlingseffekt (Cohen et al, 2006), men 
forskningen kring vad denna variation beror på är inte långt kommen. Variationen i kvalitén 
på träningen är sannolikt större på utanför universitetssjukhusen, men hur detta påverkar 
behandlingseffekt har inte undersökts systematiskt. Symes, Remington, Brown och 
Hastings (2006) intervjuade föräldrar och tränare som arbetar med IBT i Storbritannien och 
kom fram till att det fanns konsensus kring att behandlingen fungerar bättre om personalen 
är utbildad specifikt för metoden och är tålmodiga. I en liknande intervjustudie (Johnson & 
Hastings, 2002) betonar respondenterna också vikten av att teamet kring barnet (tränare, 
handledare, skola och föräldrar) är stabilt och kontinuitet. Även om flera författare påpekar 
vikten av kontinuerlighet (exempelvis Smith, Buch & Gamby, 2000), så är effekten av 
dessa faktorer på uppmätt behandlingseffekt inte vetenskapligt undersökt. Experimentella 
studier på riktade beteendeterapeutiska insatser för barn med autism har visat förbättrade 
resultat om lärare erhållit omfattande utbildning i metoden (Grey, Honan, McClean & Daly, 
2005). 
 
Sammanfattningsvis är det i publicerade studier stor variation i vilken effekt behandlingen 
får. Trots stor forskningsinsats har inga egenskaper hos barnet entydigt identifierats som 
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moderatorer för behandlingseffekt. Faktorer i själva IBT-metoden som påverkar utfallet har 
också undersökts och den tydligaste tycks vara träningens intensitet. Det finns anledning att 
tro att faktorer som tränarens kompetens och uthållighet samt behandlingsteamets stabilitet 
är viktiga. Sannolikt är faktorer som föräldrarnas stressnivå och kontinuitet i vilka som 
jobbar med barnet moderatorer för behandlingseffekt på så vis att de påverkar den 
träningsintensitet och –kvalitet som uppnås. 
 

Moderatorer i annan psykoterapi 
Även inom annan psykoterapi är variationen i behandlingsutfall stor. För flera psykiatriska 
tillstånd har forskningen visat att vissa behandlingsformer är klart mer effektiva än andra, 
exempelvis är exponeringsterapi för patienter med specifika fobier en behandlingsmetod 
med starkare stöd än alternativa metoder (Öst, 2006), men precis som för IBT så är 
variationen i behandlingseffekt stor inom behandlingsformerna, särskilt i de fall då 
patientgruppen är heterogen och behandlingsmetoderna svåra att standardisera (som 
exempelvis vid depression) (Sandell, 2008).  
 
Precis som för IBT så antas denna variation bero på moderatorer hos klienten, miljön kring 
klienten och variation i hur behandlingen faktiskt bedrivs. En faktor som har visat sig viktig 
är terapeutens ”allegiance”, det vill säga lojalitet eller tilltro till metoden (Sandell, 2008). 
Mekanismen som detta påverkar behandlingseffekten antas vara att terapeuter med hög 
tilltro till metoden är mer motiverade att lära sig behandlingen väl och dessutom använder 
metoden så som den är tänkt (Hollon, 1999; McLeod, 2009). Terapeuter med låg tilltro till 
en metod använder sig istället delvis av tekniker från andra metoder, vilket riskerar att 
späda ut effekten av en viss behandling (Clarke, 1995).  
 
Eftersom IBT anses vara en så pass kontroversiell metod är det sannolikt att det är stor 
variation i hur stark ”allegiance” pedagoger har till behandlingen, och att det i 
förlängningen innebär att pedagoger med hög allegiance uppnår bättre behandlingsresultat 
än de pedagoger som inte tycker om metoden. 

 
IBT i Sverige 

 
Behandlingens upplägg 
 
IBT administreras på flera av Sveriges landstings habiliteringar i olika varianter. Nedan 
beskrivs upplägget på Autismcenter för Små Barn i Stockholm (nedan kallat AC), men 
speglar sannolikt upplägget även i resten av landet. I Stockholm erbjuds också IBT från 
Psykologpartners AB’s enhet Banyancenter, med snarlikt upplägg. Ungefär en fjärdedel av 
barnen inskrivna på AC får IBT, övriga barn får beteendeinterventioner av lägre intensitet 
eller riktade insatser (logopedstöd, motorikträning eller psykosocialt stöd). Vilken 
behandling som ett barn erbjuds beror dels på föräldrarnas önskemål, dels på vad som 
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realistiskt går att genomföra med hänsyn taget till barnet och barnets förskola (Långh, 
personlig kommunikation 15 januari 2009).  
 
Upplägget på AC och Banyancenter är att barnen går på vanlig förskola, men med en 
resursperson som är anställd exklusivt för detta barn. Anställningarna är ofta heltid men kan 
också vara olika grader av deltid. Denna resursperson sköter träningen på förskolan, dels i 
ett avskilt rum och dels ute i barngruppen. Målet är att intensivträningen ska ske 30 timmar 
i veckan, och då inkluderas också träningstimmar som utförs av föräldrarna i hemmiljö. 
Varje eller varannan vecka får tränaren och föräldrarna handledning av en IBT-utbildad 
specialist. Denna handledning sker antingen på plats på förskolan eller genom att barn och 
tränare besöker AC’s eller Banyancenters lokaler. Handledningen ägnas åt att utvärdera 
träningen sedan det senaste mötet samt att utarbeta nya övningar och träna på dessa. Barnet 
är alltid med på dessa handledningsträffar så att handledare, föräldrar och tränare kan pröva 
fram nya övningar tillsammans med barnet (Långh, personlig kommunikation 15 januari 
2009). 
 
Upplägget för IBT i Sverige skiljer sig på flera viktiga sätt från hur upplägget har sett ut i 
de amerikanska studier från vilka evidensen för IBT kommer: 
 

• I effektstudierna delar tre till sex personer på träningen, i Sverige är det oftast bara 
en person som utför majoriteten av träningen. 

• I effektstudierna är tränarnas handledare disputerade psykologer, i Sverige är 
handledarna psykologer, logopeder och beteendevetare. 

• I effektstudierna anställs tränarna specifikt för detta arbete, och tillhör samma 
organisation som handledarna, i Sverige anställs tränarna av förskolan och arbetar i 
förskolans arbetslag ensamt med IBT. 

• I effektstudierna får tränarna handledning varje vecka eller oftare, i Sverige aldrig 
oftare än en gång i veckan. 

• I effektstudierna är tränarna oftast universitetsstudenter som läser psykologi, i 
Sverige är tränarnas utbildning sannolikt annorlunda. 

 
Som synes finns det goda skäl att tro att behandlingen som bedrivs på AC och 
Banyancenter inte fullkomligt går att jämföra med den som beskrivs i 
forskningslitteraturen. En studie gjord på IBT-tränare i Stockholm (Lindbäck, 2005) kunde 
visa att åtminstone utvalda tränare kunde hålla relativt hög träningskvalitét, även om 
intensiteten på träningen och stödet från förskolan inte undersöktes i denna studie.  
 
Andra faktorer som påverkar behandlingseffekten går antagligen att finna i Sverige än vad 
man funnit tidigare i forskningen. Med större variation i hur behandlingen går till är det 
också sannolikt att variationen i behandlingssvar kommer att vara ännu större i svensk 
behandling än i de publicerade studierna. Att variationen är större i terapin som ges gör att 



 18

eventuella faktorer hos barnet får än mindre effekt och att förbättra kvalitén på terapin blir 
viktigare. 
 
Faktorer som kan antas påverka behandlingseffekt på AC och Banyancenter 
 
Vilka barn som förbättras och vilka barn som inte svarar på metoden beror sannolikt dels på 
faktorer som tidigare identifierats i forskningen, dels på faktorer som uppstår på grund av 
behandlingens speciella upplägg i Sverige. Som en förberedelse för detta arbete intervjuade 
uppsatsförfattaren tio chefer på habiliteringscentra i landet som använder sig av IBT (bilaga 
C) kring frågan vad de hade uppfattat som viktiga faktorer i förskolan för att få 
behandlingen att fungera. Flera av de intervjuade habiliteringscheferna nämnde följande 
faktorer: 
 

• Tränarens lämplighet (kunnighet om IBT, engagemang, uthållighet, erfarenhet). 
• Vikten av att tränaren och barnet integreras i den dagliga verksamheten på 

förskolan, exempelvis att flera pedagoger delar på ansvaret för barnets träning. 
• Föräldrarnas engagemang, det vill säga förmåga och möjlighet att träna och 

tillgodogöra sig handledning. 
• Tilltro till metoden hos tränaren och övrig personal på förskolan. Detta kan ses som 

motsatsen till att anse metoden etiskt tvivelaktig och påminner om 
psykoterapibegreppet ”allegiance”. 

 
Det kan alltså förmodas vara flera faktorer som påverkar IBT-behandling i en svensk 
tappning. Av dessa är några möjliga att kvantifiera och undersöka för eventuell påverkan på 
behandlingens effekt på barn med autism. Särskilt intressanta är tränarens och 
förskolechefens tilltro till metoden (liknande allegiance), föräldrarnas involvering i 
behandlingen samt hur väl metoden och tränaren integreras i den övriga verksamheten på 
förskolan. För att förbättra IBT som behandlingsmetod i Sverige är det önskvärt att 
undersöka vilka av dessa faktorer som kan påvisas att de påverkar behandlingseffekt. 
Identifikation av moderatorer är generellt ett av de viktigaste målen för 
psykoterapiforskning (Kazdin & Nock, 2003). 
 
Det är också viktigt att göra en rent deskriptiv undersökning av hur behandling integreras i 
förskolor och vilka som jobbar med metoden för att i framtiden kunna göra mer 
hypotesstyrda undersökningar av genomförandet av behandlingen ute på förskolorna. 

 
Sammanfattning av bakgrund samt frågeställning 

 
Autism är ett heterogent syndrom med många möjliga bakomliggande orsaker. Teorierna 
om vad autism beror på är många och det är osannolikt att det går att finna en enda orsak 
till all autism. I dagsläget finns stöd för att intensiv beteendeterapi är den enskilda 
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behandlingsmetod som bäst hjälper dessa barn. Variationen i behandlingssvar är emellertid 
stor, och det finns inga säkerställda egenskaper hos barnet som man vet kan förutsäga vilka 
barn som blir hjälpta och vilka som inte blir det. I den IBT som ges i Sverige är antagligen 
variationen i behandlingen ännu större än i publicerade studier. Det finns alltså goda skäl 
att tro att det går att hitta faktorer som påverkar hur bra behandlingen fungerar. Om sådana 
faktorer kan identifieras så skulle detta kunna användas för att förbättra kvalitén på 
behandlingen som ges.  
 
Syfte 
 
Studien ämnar explorativt undersöka faktorer som kan tänkas påverka effekten av IBT-
behandling som ges vid AC och Banyancenter, samt kortfattat beskriva förskolor och 
tränare som arbetar med metoden. 
 
Frågeställningar: 
 

I. Påverkas behandlingsutfall av hur välintegrererat IBT är på avdelningen? 
II. Påverkas behandlingsutfall av förskoleföreståndarens tilltro till IBT? 
III. Påverkas behandlingsutfall av tränarens tilltro till IBT? 
IV. Påverkas behandlingsutfall av föräldrarnas involvering i behandlingen? 
V. Hur ser situationen i förskolan ut med avseende på typ av avdelning, storlek 

på barngrupp, personaltäthet, driftsform och antal byten av tränare, och hur 
kan tränarna beskrivas med avseende på utbildning, ålder, kön samt erfarenhet 
av autism? 

 
M E T O D  

 
För att undersöka dessa frågeställningar behövs sålunda två datakällor: data på 
behandlingseffekt och data som beskriver barnens situation i förskolan under 
behandlingsperioden. Data på behandlingseffekt för barn som får IBT på AC och 
Banyancenter samlas under perioden 2008 - 2010 in i en studie på Karolinska Institutet, 
med docent Elisabeth Fernell som ansvarig forskare. Denna studie, nedan kallad 
Huvudstudien, gör mätningar på samtliga barn som kommer in till AC och sedan även en 
uppföljning två år senare. Data från denna studie har använts som mått på 
behandlingseffekt. Data från förskolan har erhållits genom telefonenkäter med tränare och 
verksamhetschefer på samma barns förskolor. 
 

Undersökningsdeltagare 
 

Deltagare i studien var dels barn som fått IBT och deltagit i Huvudstudien, dels dessa barns 
tränare samt verksamhetsansvariga chefer på de förskolor som barnet gått på. 
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Barnen 
 
Barn som deltagit i Huvudstudien på AC, och som under studiens två år fått tre eller fyra 
terminers IBT genom AC eller Banyancenter inkluderades i föreliggande studie. Detta var 
26 barn (ca 25 % av det totala antalet barn i Huvudstudien, övriga barn fick mindre 
intensiva former av beteendeterapi, logopedstöd eller psykosocialt stödjande insatser). Ett 
barn exkluderades på grund av att hon diagnostiserats med Retts syndrom, en progressiv 
sjukdom som visat sig svår att behandla med IBT (Smith, Klevstrand & Lovaas, 1995). 
Behandlingsresultat från detta barn kan inte anses jämförbart med tidigare studier eller de 
andra barnen i undersökningsgruppen. 20 barn fick IBT med handledning från AC, övriga 4 
från Banyancenter. Innan kontakt togs med barnens förskolor blev föräldrarna tillfrågade 
brevledes om godkännande (se bilaga A). Godkännande för kontakt med förskolan erhölls 
från samtliga familjer utom en, som inte angav skäl till nekande. De 24 barn som alltså 
undersöktes i studien var vid första undersökningstillfället i medeltal 3,5 år gamla (s.d. 0,8), 
det yngsta barnet var 1,7 år och det äldsta 4,9. Av barnen var 20 pojkar och övriga 4 var 
flickor (könsfördelning 5:1). 12 av barnen hade fortsatt intensiv insats, och övriga hade gått 
över till mindre intensiva interventioner. 
 
Tränare 
 
De resurspersoner på barnens förskolor som arbetat med träningen kontaktades. Samtliga 
tränare godkände att bli intervjuade per telefon, vilket gav 24 intervjuade tränare. Alla 
tränare hade inte arbetat med barnet under hela undersökningsperioden om två år: 
överlappet i tid mellan anställning och undersökningsperioden var i medel 80 % av tiden 
(de intervjuade tränarna hade alltså i medel jobbat 19 av de 24 månaderna som 
undersökningen gällde). De allra flesta tränarna arbetade kvar med samma barn som 
studien gällde, men en minoritet hade bytt jobb eller var föräldralediga och en tränare hade 
vid intervjutillfället gått i pension.  
 
Chefer 
 
Verksamhetschefer på barnens förskolor kontaktades likaledes per telefon. Samtliga 
verksamhetschefer godkände att bli intervjuade. Fyra av barnen gick på olika avdelningar 
på två olika förskolor och delade alltså verksamhetschef, vilket ger 22 intervjuade chefer. 
Dessa var ansvariga för mellan en enda och upp till 26 avdelningar, med ett medel på 7,8 
avdelningar. Alla chefer hade inte varit verksamhetsansvariga över barnets avdelning under 
hela undersökningsperioden, men överlappet var i medel 97 % av tiden. För de 
verksamhetschefer som haft ansvar för två barn gjordes ändå en intervju och respondentens 
svar antogs gälla för båda barnen på denna förskola. 
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Material 
 
Förutom att ta in mått på behandlingseffekt från Huvudstudien för de olika barnen, VABS 
för och efter IBT-insatsen, så utformades två intervjuguider för studien: en intervjuguide 
för barnets tränare, och en mycket snarlik för verksamhetscheferna. Förutom frågor om 
respondentens bakgrund och liknande så innehöll intervjuguiden tre skalor: kvantifieringar 
på respondentens tilltro till IBT, hur väl barnet och tränaren integrerades på förskolan, samt 
hur mycket föräldrarna engagerade sig i träningen. 
 
Behandlingseffekt 
 
Utfallsmåttet i studien är skalan Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS) (Sparrow, 
Cicchetti & Balla, 2005). Detta är det mest använda måttet inom forskning på 
behandlingseffekter för barn med autism, och anses hålla hög kvalité (Mattson, 2007) och 
har god reliabilitet (Perry & Factor, 1989). VABS har formen av en intervjuguide i vilken 
en vuxen person, oftast en förälder, svarar på frågor om ett barns beteenderepertoar. 
Intervjun ger sitt resultat i formen av fyra delskalor: kommunikation, socialt samspel, 
fungerande i vardagen samt motorik och dessutom ett sammanslaget kompositmått. I 
föreliggande arbete görs analyser på kompositmåttet. Intervjuerna har genomförts av 
psykologer, barnläkare och logopeder inom Huvudstudien.  
 
Förändringen i normerade individuella värden från VABS från före och efter två års IBT 
kalkylerades för varje barn. En förekommande metod i psykoterapiforskning är att beräkna 
”residual gain scores” för behandlingseffekt (Rachor & Cizek, 1996). Denna metod 
prövades också i föreliggande arbete men användes i slutändan inte, av den enkla 
anledningen att analys med transformerade data inte förändrade resultaten men försvårar 
läsningen.  
 
I detta arbete är inte barnen som grupp intressant, utan variationen inom gruppen. Därför z-
transformeras förändringen i barnens VABS-poäng, på så vis att barnen i gruppen bara kan 
jämföras med varandra och inte med andra grupper. Ett z-värde på 0 i denna studie innebär 
alltså inte att barnet inte har förbättrats av behandlingen utan att barnet har förbättrats lika 
mycket som hela gruppens medelvärde. Ett negativt z-värde innebär inte att barnet har 
försämrats (även om det kan göra det), bara att det har förbättrats mindre än gruppens 
medelförändring. Ett positivt z-värde, slutligen, innebär inte att barnet har förbättrats (även 
om det kan göra det), bara att det har förbättrats mer än gruppens medelförändring. IBT-
gruppens behandlingseffekt kommer att publiceras framöver av Huvudstudien, och den 
främsta anledningen till att genom z-transformering dölja gruppens behandlingsresultat är 
att data inte ska komma ut innan Huvudstudiens publicering. 
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Kvantifiering av tilltro 
 
För att kvantifiera tränares och chefers tilltro till IBT utformades en kort enkät med elva 
påståenden. Detta bör inte ses som en approximation på en underliggande latent variabel 
utan helt enkelt som en stipulerad definition av graden av allegiance (Boorsboom, 
Mellenbergh & van Heerden, 2003). Grunden för frågeformuläret var formuleringar från ett 
liknande, icke-publicerat, formulär för att mäta tilltro till interpersonell psykoterapi 
(Falkenström, personlig kommunikation 23 februari 2009). Ett utkast på frågeformuläret 
prövades av uppsatsförfattaren på en klass studenter på förskollärarutbildningen, och 
påståendena omformulerades därefter för att höja lättfattligheten och bättre fånga de etiska 
problem som studenterna såg hos behandlingsmetoden. Därefter prövades formuläret 
ytterligare en gång på sju studenter på en kurs för specialpedagoger, och den slutgiltiga 
formuleringen prövades i pilotintervjuer med tre IBT-tränare i Uppsala. Frågeformuläret 
har formen av elva påståenden som respondenten ska ange om hon håller med om eller inte, 
eller inte kan ta ställning till. Detta ger 0, 2 respektive 1 poäng. Sex av totalt elva items är 
vända (anges med ”R” nedan), så att nekande ger 2 poäng. Vända påståenden är sådana att 
om man håller med är detta ett uttryck för misstro mot metoden. Detta ger skalan en 
maxpoäng på 22. De elva påståendena presenteras i tabell 2 nedan. Se bilaga B för hur 
respondenterna svarade på de olika påståendena. 
 
 
Tabell 2. Påståenden i tilltroskalan. 

Nr. Påstående Scoring 
1. ”Ibland är det obehagligt när BT påminner om hundträning” R 
2. ”BT stämmer med dina pedagogiska ideal.”  
3. ”Barn som belönas för vissa beteenden riskerar att tappa sin egen motivation.” R 
4. ”Vi har alltid barnets eget bästa i åtanke när vi jobbar med BT”  
5. ”Det finns en risk att barnets individualitet ’tränas bort’ i BT” R 
6. ”Det bästa vore om vi kunde blanda BT med andra behandlingsmetoder, exempelvis 

musikterapi” 
R 

7. ”Forskningen kommer att visa att BT är det bästa sättet att hjälpa barn med autism.”  
8. ”Ibland måste barnet få semester från träningen några veckor” R 
9. ”Barnet får ett lättare liv med BT, även om det är hårt arbete på kort sikt”  
10. ”Ibland känns det som att vi tränar med barnet mest för att de vuxna ska få det lättare” R 
11. ”Om ett barn till någon du känner skulle diagnostiseras med autism skulle du 

rekommendera föräldrarna BT.” 
 

 
Kvantifiering av integrering 
 
För att kvantifiera hur väl barnet och tränaren integrerades i förskolans övriga verksamhet 
utformades på ett liknande sätt åtta påståenden. Dessa påståenden prövades inte ut mer än i 
de tre pilotenkäterna med IBT-tränare i Uppsala. Upplägget var detsamma som för tilltro-
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skalan: ett antal påståenden som respondenten antingen håller med om, förkastar eller inte 
kan ta ställning till. Två av åtta påståenden är vända, och totalsumman av poängen används 
i analysen. Maxpoäng är 16. Till skillnad från Tilltroskalan ovan så är kvantifieringen av 
integrering en fråga om faktapåståenden som respondenten ska försöka svara korrekt på 
(det finns så att säga ett sant svar). För att höja reliabiliteten på detta mått så gjordes de 
statistiska analyserna på ett medelvärde av tränarens och chefens svar på denna skala (för 
denna variabel är det förskolan som undersöks, inte åsikter hos respondenterna). De åtta 
påståendena visas i tabell 3 nedan. Se bilaga B för hur svarsfrekvens på de olika 
påståendena. 
 
Tabell 3. Påståenden i integrationsskalan 

Nr. Påstående Scoring 
1. ”Vid behov hoppar resursen in för andra i personalen, trots att det innebär mindre 

tid för träning” 
R 

2. ”Om resursen är sjuk en dag så är det någon annan som sköter träningen som 
vanligt med barnet.” 

 

3. ”När föräldrarna lämnar barnet på morgonen är det bara resursen som kan ta emot” R 
4. ”Barnet diskuteras alltid vid avdelningens planeringsdagar.”  
5. ”Om resursen är sjuk en dag så kommer barnet ändå som vanligt till förskolan”  
6. “Alla i personalgruppen vet vad träningen går ut på, tex vad som tränas just nu.”  
7. ”Föreståndaren vet vad träningen går ut på, tex ungefär vilka övningar som tränas just nu.”  
8. ”Föreståndaren är oftast med på utvärderingsmöten med AC”  

 
Kvantifiering av föräldraengagemang 
 
Ytterligare fem påståenden formulerades för att kvantifiera hur mycket barnets föräldrar 
engagerade sig i träningen. Dessa påståenden presenterades bara för tränarna och inte för 
verksamhetschefer, då cheferna inte nödvändigtvis har särskilt god insyn i hur träningen 
sköts från dag till dag eller närvarar på handledningstillfällen. Dessa påståenden scoras på 
samma sätt som för tilltro och integrering-skalorna, och totalsumman användes i de 
statistiska analyserna. Maxpoäng är 10. De fem påståendena presenteras i tabell 4 nedan. 
Dessa påståenden prövades inte ut innan de användes i datainsamlingen. Se bilaga B för hur 
respondenterna svarade på de olika påståendena. 
 
Tabell 4. Påståenden i föräldraengagemangskalan. 

Nr. Påstående  
1. ”Föräldrarna vet exakt vilka övningar vi jobbar med just nu”  
2. ”Föräldrarna tränar hemma varje vecka, med övningar vi kommit överens om”  
3. ”Barnets pappa är nästan alltid med på behandlingsmöten”  
4. ”Barnets mamma är nästan alltid med på behandlingsmöten”  
5. ”Vi har en kontaktbok eller pärm som föräldrarna skriver i vad de tränar med hemma”  
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Övrigt 
 
Utöver dessa skalor inkluderades i enkäterna deskriptiva frågor om tränarens ålder, 
utbildning, storlek på avdelningen barngrupp, personaltäthet på avdelningen och liknande. 
Intervjuade tränare frågades avslutningsvis en öppen fråga om vad de själva tyckte var 
deras bästa egenskap som tränare åt ett barn med autism (en direkt översättning av en 
intervjufråga från Symes et al, 2006). 
 
 

Datainsamling 
 

Barn som kunde inkluderas i studien förmedlades från Huvudstudien, efter det att 
eftermätningens VABS-intervju genomförts för ett barn. Föräldrarna kontaktades brevledes 
(se bilaga A) och fick lämna sitt godkännande till att barnet inkluderades i studien. 
 
Efter att godkännande från barnets föräldrar hade erhållits kontaktades förskolorna per 
telefon. Datum för intervjuer bestämdes med tränare och verksamhetschefer separat. 
Intervjuer med tränare tog ungefär 30 minuter, medan intervjuer med cheferna tog ungefär 
tio minuter i anspråk. Intervjuerna genomfördes mellan en och sex månader efter barnets 
avslutande VABS-intervju inom Huvudstudien.  
 
Data på de individuella barnens VABS-score före och efter behandling erhölls direkt från 
Huvudstudien. Efter intervjuer med ett barns tränare och chef var genomförd och data 
kodats så hämtades data på behandlingseffekt. Detta för att inte kunskap om hur bra det gått 
för barnet skulle påverka hur intervjuerna genomfördes eller enkätsvaren kodades. 
 

Databearbetning 
 
Datainsamlingen renderade alltså ett antal variabler med data för varje barn i studien: z-
transformerad förändring i VABS normerade poäng, kvantifieringar av både tränarens och 
verksamhetschefens tilltro till IBT, deras sammanslagna bedömning av graden av 
integrering på förskolan samt tränarens bedömning av graden av engagemang från 
föräldrarnas sida. Samband mellan undersökningsvariablerna och behandlingseffekt 
undersöktes med pearsonkorrelationer. Måttet på behandlingseffekt (VABS-förändring) 
visade stor spridning och var normalfördelat, i enlighet med tidigare publicerade 
behandlingsstudier. För att öka sannolikheten för att hitta samband mellan de undersökta 
oberoende variablerna och behandlingseffekten prövades flera prediktorer hos barnet. Vare 
sig barnets ålder vid insatsens början, VABS ingångsvärde, mental retardation eller 
dysmorfologier predicerade VABS-förändring signifikant och användes inte i vidare 
analyser. 
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R E S U L T A T  
 

I. Påverkas behandlingsutfall av hur välintegrerat IBT är på avdelningen? 
 
Integrationsskalan visade god spridning inom gruppen, med ett medelvärde på 10,3 (av 
maxpoängen 16) och en standardavvikelse på 2,6 poäng. Förskoleföreståndare skattade 
graden av integration högre än vad tränarna gjorde (även om skillnaden inte var signifikant 
enligt ett pair-wise t-test inom tränare-chef-par). Det fanns ett signifikant positivt samband 
mellan graden av integrering och behandlingseffekt (r = 0,44; p = 0,03; n = 24; se figur 2 
nedan). En uppdelad itemanalys visade att svar på påståendena i integrationsskalan i olika 
stor utsträckning samvarierade med behandlingseffekt, vilket redovisas i bilaga B. 
 

 
Figur 2. Scatterplot med variablerna integration och behandlingseffekt. n = 24. 
 
II. Påverkas behandlingsutfall av förskoleföreståndarens tilltro till IBT? 
 
Tilltroskalan för förskoleföreståndare visade god spridning, med ett medelvärde på 14,2 (av 
maxpoängen 22) och standardavvikelsen 4,4 poäng. Det fanns ett positivt men icke-
signifikant samband mellan föreståndarens tilltro till metoden och behandlingseffekt (r = 
0,27; p = 0,19; n = 24).  
 
III. Påverkas behandlingsutfall av tränarens tilltro till IBT? 
 
Tilltroskalan för tränare visade god spridning, med ett medelvärde på 14,5 (av maxpoängen 
22) och standardavvikelsen 4,4 poäng. Det fanns ett signifikant positivt samband mellan 
tränarens tilltro till metoden och behandlingseffekt (r = 0,43; p = 0,04; n = 24). En uppdelad 
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itemanalys visade att svar på påståendena i tilltroskalan i olika stor utsträckning 
samvarierade med behandlingseffekt, vilket redovisas i bilaga B. 
 
IV. Påverkas behandlingsutfall av föräldrarnas involvering i behandlingen? 
 
Skalan för att skatta föräldrarnas engagemang i behandlingen uppvisade starka takeffekter 
på så vis att hälften av tränarna svarade så poängen på skalan blev maximal. Bristen på 
variation omöjliggjorde analys av i vilken grad föräldrarnas engagemang påverkade 
behandlingseffekten. 
 
V. Hur ser situationen i förskolan ut med avseende på typ av avdelning, storlek på 
barngrupp, personaltäthet, driftsform och antal byten av tränare, och hur kan tränarna 
beskrivas med avseende på utbildning, ålder, kön samt erfarenhet av autism? 
 
Av de 24 barnen gick 88 % på integrerade avdelningar, alltså med normalfungerande barn. 
Storleken på barngruppen varierade mellan 4 och 26 barn, med ett medel på 16,7 barn. 
Antalet barn per heltidstjänst varierade mellan 1,0 (ett barn per vuxen) och 7,1 (sju barn per 
vuxen) med ett medel på 4,3. De tre avdelningar utan normalfungerande barn var speciella: 
på dessa avdelningar var barngrupperna i medel 5,6 barn och antalet barn per vuxen var 1,3. 
Driftsformen var oftast kommunal, men 38 % av barnen gick på förskolor i privat regi. Av 
barnen så var det 46 % som bytte tränare en eller fler gånger under undersökningsperioden. 
 
Av de 24 tränarna var 92 % kvinnor. Åldern varierade mellan 20 och 65 år, med ett medel 
på 38 år. Erfarenhet av att tidigare ha arbetat med barn med autism varierade mellan sjutton 
år och ingen erfarenhet alls, med ett medel på 2,3 års erfarenhet. En fjärdedel av tränarna 
hade liten erfarenhet av autism när de började arbeta med IBT-insatsen: ett år eller mindre. 
Tränarna hade varierande utbildning: 29 % var barnskötare med gymnasial utbildning, 13 
% var förskollärare och ytterligare 25 % hade en annan pedagogisk utbildning (exempelvis 
grundskolelärare). Övriga 33 % saknade relevant utbildning (oftast bara gymnasienivå). 

 
Post-hoc analyser 

 
Analys av variabler från frågeställning V. 
 
I en explorativ post-hoc analys undersöktes ovanstående variabler för eventuell effekt på 
behandlingseffekt. Eventuella fynd i en post-hoc analys bör tolkas med extra försiktighet, 
eftersom risken för typ-I-fel ökar med fler hypotesprövningar.  
 
Med en pearsonkorrelation undersöktes sambandet med behandlingseffekt och de 
kontinuerliga variabelerna tränarens ålder (r = -0,07; p = 0,75; n = 24) och erfarenhet av 
autism (r = -0,18; p = 0,40; n = 24). Sambandet mellan storlek på barngrupp och 
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behandlingseffekt var likaså icke-signifikant (r = 0,20; p = 0,36; n = 24), liksom för 
personaltäthet (r = 0,20; p = 0,35; n = 24).  
 
Med en envägs ANOVA undersöktes de fyra nivåerna av tränarens utbildning (ingen 
relevant utbildning, barnskötare, förskollärare och annan pedagogisk utbildning). Ingen 
signifikant skillnad mellan grupperna upptäcktes (F = 0,22; p = 0,88), även om trenden var 
i den riktningen att barnskötare fick lägre behandlingseffekt än övriga utbildningsgrupper. 
Eftersom grupperna med denna indelning blev för små för regelrätt ANOVA genomfördes 
också analysen med grupperna sammanslagna som barnskötare och inte-barnskötare, men 
skillnaden blev ändå inte signifikant. Med ett oberoende t-test jämfördes de barn som bytt 
tränare under perioden med de som inte gjort det, och ingen signifikant skillnad kunde 
upptäckas (mean difference =  0,57; t-value = 1,41; p = 0,17) även om trenden var i den 
riktningen att behandlingseffekten minskade med fler tränarbyten. Det förelåg inte heller 
några signifikanta skillnader i behandlingseffekt mellan barn som gått i kommunal eller 
privat förskola (mean difference = 0,66; t-value = 1,63; p = 0,18), med trenden att privata 
förskolor fick bättre resultat. Eftersom den beroende variabeln redan är z-transformerad är 
mean difference ovan identiskt med effektmåttet Cohen’s d. 
 
Två variabler undersöktes med Mann-Whitney’s icke-parametriska test för gruppskillnader, 
eftersom spridningen mellan grupperna var alltför liten för ett vanligt t-test: tränarens kön 
och huruvida barnet gick med normalfungerande barn eller inte. Vare sig tränarens kön (U 
= 4; p = 0,06) eller barngruppens sammansättning (U = 10; p = 0,07) påverkade 
behandlingseffekt signifikant, även om trenden var att manliga tränare respektive barn som 
gick med normalfungerande barn, uppnådde bättre behandlingseffekt. 
 
Tränarnas egna uppfattningar om bra egenskaper 
 
Tränarna själva frågades också om vad de tyckte var deras bästa egenskap som tränare åt ett 
barn med autism. De vanligaste svaren rörde sig kring vikten av tålamod och envishet. 
Flera tränare nämnde också pedagogisk erfarenhet och förmåga att läsa av barnet. 
Kvalitativa intervjudata analyserades inte vidare. 
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Sammanfattning av resultat 
 
Den statistiska analysen visade att två av de undersökta variablerna samvarierade med 
behandlingseffekt: graden av integration på förskolan samt tränarens tilltro till metoden. 
Föreståndarens tilltro visade ett positivt men icke-signifikant samband till 
behandlingseffekt. Föräldrarnas engagemang i behandlingen kunde inte undersökas på 
grund av takeffekter i den oberoende variabeln. En post-hoc analys visade att vare sig 
tränarens kön, utbildning, erfarenhet eller ålder påverkade behandlingseffekt. Inte heller 
förskolans driftsform, om barngruppen var integrerad, personaltäthet eller storlek på 
barngrupp påverkade behandlingseffekt signifikant. Tränarna själva ansåg att de viktigaste 
egenskaperna var tålamod och pedagogisk erfarenhet. Noteras bör också den markant låga 
tilltron till IBT hos respondenterna: flera av de intervjuade får mycket låga poäng på 
tilltroskalan. Situationen i förskolorna skiljer sig också tydligt från hur situationen har sett 
ut i tidigare publicerade studier på IBT. 
 
 

D I S K U S S I O N  
 

Nedan diskuteras dels metodologiska problem med arbetet, resultaten i relation till tidigare 
studier, vilka implikationer resultaten ger för hur IBT bör bedrivas och några förslag för 
vidare forskning. 
 

Metodologiska problem 
 
Ett antal felkällor gör att arbetets resultat bör tolkas försiktigt: frågan om kausalitet, om 
kvalitén på de oberoende variablerna och representativitet hos respondenterna. 
 
Problem med kausalitet 
 
Det största problemet med arbetet är den retrospektiva designen. Intervjuer med tränare och 
chefer görs efter undersökningsperioden av två års träning IBT med barnen. Det är mycket 
troligt att behandlingseffekten i själva verket påverkar de oberoende variablerna: om 
behandlingen är framgångsrik så ökar naturligtvis sannolikheten för att tränare och chefer 
också har större acceptans för beteendeterapi. Det är alltså möjligt att sambandet mellan 
tilltro och behandlingseffekt snarare är en effekt av att en fungerande metod får mer 
hängivna behandlare. Faktum är att flera av respondenterna spontant uttryckte att de 
tidigare inte gillat metoden, men att när de såg att barnet förbättrades så ändrade de åsikt till 
en mer positiv inställning till IBT. De etiska problem som de upplevt försvinner då de ser 
att behandlingen fungerar. 
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En alternativ tolkning är förstås att det faktiskt är ett kausalt samband: de som gillar 
metoden uppnår bättre resultat, sannolikt eftersom de också använder metoden så som den 
är tänkt utan att blanda in andra tekniker (Hollon, 1999; Clarke, 1995). Detta har påvisats i 
annan psykoterapiforskning (Sandell, 2007). Dessa båda förklaringar är inte varandra 
uteslutande. 
 
Detsamma kan i viss mån sägas om sambandet mellan integrationen på förskolan och 
behandlingseffekt. Lättlärda barn är sannolikt mer förstärkande för pedagoger att arbeta 
med, även för övriga personalgruppen, vilket gör att fler engagerar sig i träningen och 
integreringen blir bättre. För att verkligen få svar på frågan om kausalitet skulle en liknande 
studie göras, men där tränare och verksamhetsansvariga intervjuas innan behandlingen har 
startat. 
 
Problem med undersökningsvariablerna 

 
Samtliga oberoende variabler skapades för detta arbete och är inte tidigare prövade. Även 
om de utformades efter diskussion med personer insatta i IBT i Sverige så är det möjligt att 
de inte alls fångar det som de försöker beskriva. Är de elva påståendena i tilltroskalan 
verkligen en bra stipulering av inställning till IBT? Är de åtta påståendena om integration 
verkligen ett bra urval för att få en bild av hur väl tränaren och behandlingen integrerats på 
förskolan? Ytterligare ett problem med att mäta integrationen är att detta sannolikt är ett 
mått med låg reliabilitet: flera av påståendena är svåra bedömningar och är också diffust 
formulerade (faktum är att tränarens och föreståndarens skattningar på integrationsskalan 
inte korrelerade högre än 0,26). Bättre mått med högre reliabilitet hade varit konkreta 
beteenden och frekvens för dessa. 
 
En av de använda skalorna, föräldraengagemang, fick inte tillräcklig spridning för att kunna 
undersöka ett eventuellt samband med behandlingseffekt, detta trots att frågorna prövats i 
pilotintervjuer innan datainsamling. För att undvika detta problem skulle dessa påståenden 
formulerats om och möjligtvis också ökats i antal för att fånga mer variation. Sannolikt 
berodde takeffekten delvis på att tränare gärna beskrev föräldrarna som väldigt engagerade. 
Mer konkret formulerade påståenden skulle möjligen minska denna effekt och fånga mer 
variation. 
 
Problem med undersökningsdeltagarna 

 
Ett stort problem med studien är att alla respondenter inte arbetat med barnen under hela 
undersökningsperioden. Två av de intervjuade tränarna hade arbetat med barnet mindre än 
hälften av de två åren som behandlingseffekten gällde. Idealt hade samtliga respondenter 
arbetat under hela perioden. 
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Ytterligare ett problem är arbetets externa validitet: är de undersökta barnen representativa 
för barn med autism som får IBT i Sverige? Processen på AC som avgör vilka barn som får 
IBT och vilka som får andra behandlingsinterventioner är långt ifrån slumpmässig och 
beror i själva verket på sådant som engagemang från föräldrar och förskolan. Sannolikt 
skulle förskolor med mycket låg tilltro till IBT och lågt intresse för att integrera metoden i 
den dagliga verksamheten aldrig ens erbjudas IBT. 
 
Ett oundvikligt och beklagligt problem är undersökningens stickprovsstorlek. Även om en 
stickprovsstorlek på 24 barn är i den storleksordning som publicerade studier som 
undersöker moderatorer i IBT brukar ha så innebär detta en låg power för att upptäcka 
viktiga faktorer (risk för typ-II-fel). Samma enkäter som använts i föreliggande arbete 
kommer att användas för att fortsätta samla in data på barn som får IBT inom Huvucstudien 
med en framtida stickprovsstorlek på över 50 barn. 
 

Intressanta fynd 
 
Arbetets tre viktigaste fynd är sambandet mellan integration och behandlingseffekt, 
pedagogernas låga tilltro till metoden och hur situationen på förskolorna ser ut jämfört med 
i publicerade studier. Sammanfattningsvis blir bilden att IBT i Sverige skiljer sig markant 
från de studier som evidensen för metoden kommer ifrån, på så vis att det är oklart om det 
ens är samma metod. Nedan diskuteras dessa och övriga fynd. 
 
Integrering påverkar behandlingseffekt 

 
Även om situationen i förskolorna var långt ifrån optimal för IBT så varierade detta. 
Arbetets viktigaste fynd var att denna variation korrelerade med vilken förändring i VABS 
som barnen uppnådde under behandlingsperioden. Graden av integration definierades 
exempelvis som att förskolan ordnat en back-up-tränare som sköter träningen om den 
huvudsakliga tränaren är sjuk, vilket alltså visar på vikten av att flera delar på ansvaret för 
träningen.  
 
En av de tydligaste faktorerna för att uppnå behandlingseffekt har tidigare visat sig vara 
antalet träningstimmar i veckan med relevant intensivträning som behandlarna lyckas 
uppnå (Eldevik et al, 2006). Graden av integrering i förskolan påverkar sannolikt 
behandlingseffekten delvis indirekt genom att höja antalet träningstimmar som genomförs, 
delvis genom ökade möjligheter för generalisering för barnet. Integrerade förskolor ger 
barnet större möjligheter till stimulusgeneralisering genom fler interaktioner med större 
antal vuxna och barn, vilket ökar sannolikheten för att beteenden inlärda på förskolan också 
uppträder i exempelvis hemmiljö (Buchanan & Weiss, 2006; Lovaas, 2002). 
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En tolkning är att förskolor med hög grad av integrering i större utsträckning liknar de 
miljöer som beskrivs i publicerade effektstudier (Eldevik et al, 2009). 
 
 
Många pedagoger har låg tilltro till IBT 

 
Genom användandet av tilltroskalan gavs också en rent deskriptiv bild av vad pedagoger 
har för inställning till IBT, oaktat vad detta kan ha för effekt på behandlingen. Bilden av 
IBT som en kontroversiell metod fick stöd.  
 
Trots att respondenterna var personer som arbetar aktivt med en behandlingsmetod så hyser 
många av pedagogerna misstro mot metoden. Exempelvis kan nämnas att bara en tredjedel 
av respondenterna anser att IBT stämmer med deras pedagogiska ideal, en fjärdedel anser 
att träningen mest är ett uttryck för de vuxnas behov (och alltså inte i barnets intresse kan 
man förmoda) och att bara tre av fyra ens skulle rekommendera metoden vidare (se bilaga 
B för exakta siffror). Även om många pedagoger tycker om metoden och har hög 
”allegiance” till IBT så finns det alltså också pedagoger som är skeptiska.  
 
Även utan hänsyn till vilka konsekvenser detta har för hur träningen utförs så ger det 
knappast ett gott betyg till hur metoden har presenterats för förskolepersonalen. Sannolikt 
är tilltron eller allegiance till IBT mycket lägre hos pedagogerna i Sverige än vad den har 
varit i publicerade studier från vilka evidensen för IBT kommer ifrån. 
 
Situationen i förskolan skiljer sig från publicerade studier 

 
Förskolorna för de 24 barnen skiljer sig markant från hur situationen ser ut i publicerade 
effektstudier på IBT. Precis som förväntat så var tränarna oftast ensamma om ansvaret för 
att sköta träningen med barnet och hade begränsad utbildning i metoden utöver den 
handledning de fick från AC eller Banyan. Många av barnen har bytt tränare under studiens 
tvåårsperiod och har därmed haft dålig kontinuitet i träningen. För att hålla hög kvalitet på 
träningen krävs emellertid att tränarna är väl utbildade i metoden (Grey et al, 2005; Symes 
et al, 2006) och att behandlingsteamet är stabilt (Johnson & Hastings, 2002; Smith et al, 
2000). Tillsammans med det faktum att de svenska tränarna arbetar med ensamt ansvar för 
träningen är en rimlig gissning att IBT i Sverige i dagsläget inte kan uppnå samma 
behandlingseffekter som publicerade studier (exempelvis studierna i Eldevik et al, 2009). 
 
IBT i Sverige och evidensbaserad vård 
 
Som konstaterats ovan anses IBT vara en evidensbaserad metod. Detta begrepp definieras 
emellertid dels som att det finns stöd för metoden i vetenskapliga studier, dels att utförare 
har den erfarenhet som krävs för att använda metoden (Malmquist, 2004). Det sätt som IBT 
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utförs på i Sverige skiljer sig emellertid mycket från de studier som stödet kommer från: 
både vad gäller handledares och tränares utbildning och allegiance till metoden och hur 
behandlingen faktiskt ser ut vad gäller exempelvis generaliseringsmöjligheter för barnet. 
Det går att ifrågasätta huruvida IBT i Sverige faktiskt är en evidensbaserad metod. 
Övriga fynd 
 
Tränarna själva betonade vikten av att vara tålmodig och ha stor pedagogisk erfarenhet. 
Förutom att vara i linje med vad de intervjuade habiliteringscheferna (se bilaga C) ansåg 
vara viktigt så replikerar detta också fynden i intervjustudien av Johnson & Hastings 
(2002).  

 
Intressant i studien är också de negativa fynden. Även om små skillnader i 
behandlingseffekt mellan olika utbildningsbakgrunder fanns i studien så var dessa 
skillnader inte signifikanta. Att skillnaderna var så pass små beror sannolikt på att IBT är en 
pedagogisk metod som skiljer sig rejält från ”vanlig” förskolepedagogik: de erfarenheter 
tränarna har av tidigare arbete och vad de har lärt sig på exempelvis en 
förskolelärarutbildning inte går att generalisera till beteendeterapi. En möjlighet är att även 
om förskolelärarna har mer erfarenhet av barn så omintetgörs denna fördel av att de också 
blandar in ”vanlig” pedagogik i IBT-tekniken (Clarke, 1995). 
 

Implikationer för IBT i Sverige och vidare forskning 
 
Några tentativa slutsatser för hur implementeringen av IBT kan förbättras anges nedan.  
 

• Informera tränare och övrig personal om metoden och öppet diskutera etiska problem. 
• Fokusera inledningen av behandlingen på områden som snabbt kan ge resultat för 

att höja tilltron hos pedagogerna. 
• Ordna så att flera vuxna på förskolan tränar med barnet och delar på ansvaret. 
• Engagera förskoleföreståndaren i behandlingen, exempelvis bjud in till handledning. 
• Se till att barnet diskuteras kontinuerligt på avdelningen så att andra pedagoger 

kan bidra till träningen. 
• Sannolikt är det bra med ett stabilt behandlingsteam, det vill säga ett minimum 

av tränarbyten. 
 
För att kunna förbättra IBT i Sverige är det viktigt att vidare undersöka hur arbetet på 
förskolorna bör läggas upp. Den viktigaste metodologiska förbättringen i framtida studier 
skulle vara en prediktiv istället för en retrospektiv design. Förskolorna borde undersökas 
tidigt i IBT-programmet så att uttalanden om kausalitet skulle bli säkrare. Skalan som 
försökte fånga föräldrarnas engagemang i träningen bör också omformuleras så att större 
variation kan fångas upp. Bättre items för att mäta integration i förskolan skulle dels kunna 
beskriva detta med högre reliabilitet, dels ge mer detaljerad information för exakt vad i 
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förskolan som kan förändras för att IBT ska fungera bättre. Kanske bör inte 
datainsamlingen alls ske i form av intervjuer med pedagoger utan istället i form av 
observationer på förskolan. 
 
Andra potentiella moderatorer än de som undersökts i detta arbete kan vara vem som 
handleder pedagogerna i metoden (utbildningsnivå, förmåga att entusiasmera tränarna och 
föräldrarna). Handledarnas kunskap om IBT och olika system för att förstärka bra 
tränarbeteenden är sannolikt viktigt och möjligt att undersöka. Hur mekanismerna ser ut 
mellan pedagogernas tilltro, integrering i förskolan och exempelvis träningstimmar bör 
också undersökas. En möjlighet kan vara att experimentellt påverka pedagogers allegiance 
till metoden genom att låta dem diskutera etiska problem och ta del av forskning som ligger 
bakom teknikerna. Dels vore det intressant att se om deras tilltro till IBT skulle påverkas av 
detta, dels om detta sen har någon påverkan på behandlingskvalitet eller ännu hellre på 
behandlingseffekt. 
 
Det är sannolikt att man i framtiden kommer att finna faktorer hos barnet som påverkar 
behandlingseffekt av IBT, exempelvis olika genetiskt, neurologiskt eller beteendemässigt 
definierade subtyper inom autismsyndromet. En lovande faktor hos barnet för att predicera 
behandlingsutfall är "basic learning ability" (Rehfeldt & Barnes-Holmes, 2009). Med större 
kunskap om faktorer hos barnet som påverkar behandlingsutfall skulle det bli lättare att 
bena ut faktorer i behandlingen som är viktiga för behandlingseffekt. 
 
Oaktat dessa akademiska frågeställningar så är det uppenbart att stora förbättringar av IBT i 
Sverige kommer krävas för att man ska kunna hävda att man erbjuder dessa barn en 
evidensbaserad behandlingsmetod. För att verkligen realisera den terapi som forskningen 
har visat verksam behövs en ny sorts förskola speciellt utformad för denna 
behandlingsmetod. Exempelvis står uppdelningen mellan landstingens habilitering och 
kommunernas förskolor i vägen för ge barn med autism effektiv behandling. De som 
arbetar med IBT bör vara utbildade specifikt för denna metod, vara flera pedagoger som 
delar på ansvaret för träningen samt ha en nära kontakt med handledare väl utbildade i IBT. 
Framtida studier bör syfta till att försöka implementera en faktiskt evidensbaserad 
behandlingsmetod för barn med autism i Sverige. 
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B i l a g a  A :  B r e v  t i l l  f ö r ä l d r a r  
(kondenserad layout) 

Till föräldrar vars barn har haft eller nu har intensiv beteendeterapi via 
Autismcenter för små barn eller via Banyan-center. 
Vi vänder oss till föräldrar/vårdnadshavare vars barn deltagit i det uppföljningsprojekt som 
pågår på Autismcenter för små barn. Som en del av detta projekt vill vi undersöka 
genomförandet av den intensiva beteendeterapin på olika förskolor i länet. Frågor som vi är 
intresserade av är exempelvis hur behandlingen har kunnat genomföras på förskolan, barngruppens 
storlek och typ av förskola. Denna del av uppföljningsprojektet utförs i formen av en 
psykologexamensuppsats som kommer att läggas fram vid Stockholms Universitet. Vi hoppas att du 
är intresserad av att låta ditt barns förskola delta i vår studie! 

Studien består av två telefonintervjuer: en med föreståndaren på ditt barns förskola, och en med ditt 
barns resursperson som utfört större delen av träningen på förskolan. Om resurspersonen har bytts ut 
någon gång under de två åren av insatsen intervjuas den person som jobbat störst del av tiden. 
Intervjuerna är ungefär 15 minuter långa och handlar om vad träningen har bestått av, vad som 
fungerat bra och vad som fungerat mindre bra, samt den svarandes tankar om behandlingsmetoden. 
Intervjuerna genomförs av psykologkandidat Lars Klintwall Malmqvist. Adresser till resursperson och 
föreståndare erhålls, efter ert godkännande, från Autismcenter för små barn. 

Allt insamlat material avkodas för analys och inga identifierbara uppgifter kommer att sparas eller 
redovisas. Data insamlade tidigare i uppföljningsstudien kommer också att användas. Svar på 
intervjuerna kommer inte att lämnas ut, men information om studiens slutsatser förmedlas förstås 
gärna till er! Om du godkänner att vi kontaktar ditt barns förskola för intervjuerna, var god återsänd 
bifogat godkännande med underskrift!  

Deltagande är naturligtvis helt frivilligt och om ni inte önskar att kontakt tas med barnets förskola 
så påverkar det inte på något sätt barnets kontakter med Autismcenter eller Banyan center. 

Med vänliga hälsningar 

Elisabeth Fernell                                                              Lars Klintwall Malmqvist 
Docent, överläkare och studieansvarig                            Psykologkandidat, 073-8102535 eller  
tel:  08-4556700                                                               lars.klintwall.malmqvist@ki.se 

Godkännande av studiedeltagande 
Jag har läst studieinformationen och godkänner att uppföljningsstudien vid Autismcenter för små barn 
erhåller kontaktuppgifter till mitt barns förskola och intervjuar en resursperson och föreståndare om de 
senaste två årens arbete med intensiv beteendeterapi med mitt barn. 
Underskrift:               ________________________________________ 
Namnförtydligande:   ________________________________________ 
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B i l a g a  B :  S k a l o r  o c h  s v a r s f r e k v e n s e r  
 

Tabell 5. Tilltroskalan med svarsfrekvenser och samvariation med behandlingseffekt (pearsonkorrelation med 
scoringen 0, 1 och 2; observera att R = omvänd poängsättning). 

Item Tränarsvar % n = 24 Chefsvar % n = 22 
 Ja Vet ej Nej Samv (r) Ja Vet ej Nej Samv (r) 
”Ibland är det obehagligt när BT 
påminner om hundträning” (R) 

29 8 63 0,09 29 8 63 0,32 

”BT stämmer med dina pedagogiska 
ideal.” 

33 42 25 0,34 29 25 46 0,20 

”Barn som belönas för vissa beteenden 
riskerar att tappa sin egen motivation.” 
(R) 

25 17 58 0,29 21 17 63 -0,04 

”Vi har alltid barnets eget bästa i åtanke 
när vi jobbar med BT” 

88 8 4 -0,12 96 4 0 -0,20 

”Det finns en risk att barnets 
individualitet ’tränas bort’ i BT” (R) 

29 29 42 0,28 17 13 71 0,20 

”Det bästa vore om vi kunde blanda BT 
med andra behandlingsmetoder, 
exempelvis musikterapi” (R) 

50 42 8 0,64* 67 25 8 0,18 

”Forskningen kommer att visa att BT är 
det bästa sättet att hjälpa barn med 
autism.” 

29 42 29 0,43 38 38 25 0,38 

”Ibland måste barnet få semester från 
träningen några veckor” (R) 

50 8 42 -0,16 46 8 46 0,01 

”Barnet får ett lättare liv med BT, även 
om det är hårt arbete på kort sikt” 

88 12 0 0,01 83 13 4 -0,08 

”Ibland känns det som att vi tränar med 
barnet mest för att de vuxna ska få det 
lättare” (R) 

21 4 75 0,22 33 4 63 -0,02 

”Om ett barn till någon du känner skulle 
diagnostiseras med autism skulle du 
rekommendera föräldrarna BT.” 

75 21 4 0,47* 71 8 21 0,34 

* = Signifikant samband med behandlingseffekt (p < 0,05) 
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Tabell 6. Integrationsskalan med svarsfrekvenser och samvariation med behandlingseffekt 
(pearsonkorrelation med scoringen 0, 1 och 2; observera att R = omvänd poängsättning). 

Item Tränarsvar % n = 24 Chefsvar % n = 22 
 Ja Vet ej Nej Samv (r) Ja Vet ej Nej Samv (r) 
”Vid behov hoppar resursen in för 
andra i personalen, trots att det 
innebär mindre tid för träning” (R) 

21 13 67 0,40 21 17 63 0,20 

”Om resursen är sjuk en dag så är 
det någon annan som sköter 
träningen som vanligt med barnet.” 

25 38 38 0,35 29 21 50 0,24 

”När föräldrarna lämnar barnet på 
morgonen är det bara resursen som 
kan ta emot” (R) 

17 4 79 0,31 4 4 92 0,19 

”Barnet diskuteras alltid vid 
avdelningens planeringsdagar.” 

46 17 38 0,01 63 8 29 -0,21 

”Om resursen är sjuk en dag så 
kommer barnet ändå som vanligt till 
förskolan” 

88 12 0 -0,03 92 8 0 -0,17 

“Alla i personalgruppen vet vad 
träningen går ut på, tex vad som 
tränas just nu.” 

42 29 29 0,24 42 58 0 0,19 

”Föreståndaren vet vad träningen går 
ut på, tex ungefär vilka övningar 
som tränas just nu.” 

33 33 33 0,36 21 79 0 0,14 

”Förståndaren är oftast med på 
utvärderingsmöten med AC” 

29 4 67 0,46 46 17 38 0,10 

 
Tabell 7. Föräldraengagemangsskalan med svarsfrekvenser. 

Item Tränarsvar % n = 24 
 Ja Vet ej Nej 
”Föräldrarna vet exakt vilka övningar vi jobbar med just nu” 92 4 4 

”Föräldrarna tränar hemma varje vecka, med övningar vi kommit överens om” 83 8 8 

”Barnets pappa är nästan alltid med på behandlingsmöten” 54 29 17 

”Barnets mamma är nästan alltid med på behandlingsmöten” 75 25 0 

”Vi har en kontaktbok eller pärm som föräldrarna skriver i vad de tränar med 
hemma” 

79 8 12 
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B i l a g a  C :  I n t e r v j u e r  m e d  h a b i l i t e r i n g s c h e f e r .  
 

Tabell 8. Respondenter och ett urval av deras svar på frågan: ”Vilka omgivningsfaktorer har du sett kan 
påverka behandlingseffekten av IBT?”. Telefonintervjuer genomförda i februari 2009. 
Namn Tjänst Svar (urval) 

Christina Falk Habiliteringen 
Västra Norrland 

Tränarens pedagogiska värderingar, erfarenhet och att flera delar på 
ansvar för träningen. 

Ulrika Långh Autismcenter 
för små barn 

Tränarens erfarenhet av barn, antal byten av tränare, förskolans 
engagemang. Styrkan i nätverket kring barnet. 

Gunilla Bromark Habiliteringen 
Uppsala 

Initiativtagande tränare, pedagogiska värderingar, förskolans 
engagemang, starkt nätverk kring barnet. 

Svein Eikeseth Banyancenter Tränarens kunskaper om IBT, antal byten av tränare, föräldrarnas 
stressnivå. 

Peter Karlsson Banyancenter Handledarens kompetens, tränarens pedagogiska värderingar, flera 
med ansvar för barnet. 

Maria Rutberg Habiliteringen 
Västra Götaland 

Tränarens utbildning, kunskaper om IBT, föräldrarnas stressnivå och 
om de har tillgång till avlösare. 

Eva Sjöblom Habiliteringen 
Västerbotten 

Strukturerad och initiativtagande tränare, kunskap om IBT och 
erfarenhet av barn. 

Tina Granath Habiliteringen 
Uppsala 

Envis tränare med kunskap om IBT, samt pedagogiska värderingar. 
Flera delar på ansvar för barnet. 

Nils Haglund Habiliteringen 
Skåne 

Strukturerad och initiativtagande tränare som själv valt att jobba med 
IBT, nätverket, förskolans engagemang. 

Farhad Assadi Habiliteringen 
Västerås 

Tränarens utbildning och envishet. Föräldrarnas stressnivå och 
förskolans engagemang i träningen. 

 

 


	Godkännande av studiedeltagande 

