
 

  
 
Verksamhetsberättelse för perioden februari 2014 - mars 2015 
 
 
Medlemmar 
Svenska föreningen för beteendeanalys (SWABA) hade 151 medlemmar registrerade under 2014.  
 
 
Styrelsen 
Styrelsen har bestått av Ulrika Långh (ordförande), Lisa Kahlefeldt (kassör), Sara Ingvarsson (sekreterare), Eva 
Bertilsson, Camilla Kallenbäck och Dag Strömberg (ordinarie ledamöter) samt Ola Stadig och Senada Zilkic 
(suppleanter).  
 
Styrelsen har träffats vid 12 protokollförda möten under verksamhetsåret inklusive två hela styrelsedagar. 
Däremellan har man haft mer informella kontakter. 
 
 
Evenemang 
• Årsmötet hölls den 15 mars och runt 70 medlemmar deltog. Årsmötes inramades av föreläsningar om 

beteendeanalytisk forskning, beteendeanalys inom organisationer och inom särskolan. Dagens avslutades 
med en paneldiskussion om forskning ut ett beteendeanalytiskt perspektiv. 
 

• 3 juni inbjöds medlemmar och övriga intresserade personer till en mingelträff i Stockholm. Vädrets makter 
var dock inte på vår sida så styrelsen var de enda som deltog. 
 

• Den 10-13 september var SWABA medarrangörer på den sjunde Europeiska beteendeanalyskonferensen 
(7th Conference of the European Association for Behaviour Analysis) som hölls på Stockholms universitet. 
Konferensen besöktes av 250 personer från 22 olika länder. 

 
• Den årliga höstträffen med temat scientist-practitioner och beteendeanalytisk forskningstradition ägde rum 

den 17 oktober och ett 60-tal medlemmar närvarande på träffen och den efterföljande middagen. 
 

• Den 22 november hade SWABA för första gången en medlemsträff utanför Stockholm-Uppsala-området. 
Medlemmar boende i Göteborg med omnejd bjöds in till en träff där det hölls kortare presentationer om 
TBA:s grunder och om arbete med TBA inom skolan. Ungefär 25 personer deltog och man kom fram till att 
man gärna hade fortsatta träffar i Göteborgsområdet. 

 
 

Intressegrupper 
• Djur 

Under 2014 har SWABA-djur haft tre träffar: Fika och prat på ”Skafferiet i Ekoparken” i Stockholm den 16 
mars, studiebesök med hästträning i Sigtuna den 4 juni och en träff med tema dokumentation i Uppsala den 
18 juli. Under året har gruppen även haft posters på två beteendeanalyskonferenser: NAFO-konferensen 
(Norsk Atferdsanalytisk Forening) på Storefjell i april, och EABA-konferensen (European Association for 
Behavior Analysis) i Stockholm i september. Facebook-gruppen har varit fortsatt aktiv och har nu nästan 
300 medlemmar. Intressegruppsansvariga är Eva Bertilsson, Carolina Fransson och Hedvig Zetterberg. 

• Autism 
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Gruppen har inte haft några fysiska möten men det finns numera en facebookgrupp för intresserade av 
autism. Gruppen syftar till att hålla medlemmarna uppdaterade om forskning, tipsa varandra om övningar 
och interventioner samt arbeta för att höja kvalitén på den behandling som erbjuds. Kontaktperson är Lars 
Klintwall. 
 

• OBM- Beteendeanalys i organisationer (SWOMB) 
Gruppen har träffats vid ett tillfälle 2014 och har planerat in två träffar under våren 2015.  Syftet med 
gruppen är att tillhandahålla ett forum för utbyte av idéer och erfarenheter samt att sprida och utveckla 
OBM. Ansvarig kontaktperson är Ulf Dennholt.  
 

• Idrott 
Denna grupp startades under året och har ännu inte rapporterat in någon verksamhet. I den här gruppen 
diskuteras idrottspsykologi från ett beteendeperspektiv. Hur får vi idrottare att prestera på topp? Hur kan vi 
arbeta med beteenden för att främja prestation och välmående? Kontaktpersoner är Mikael Wallsbeck och 
Andreas Claeson. 

 
• Certifierade beteendeanalytiker 

Gruppen har träffats vid två tillfällen under året. Pågående diskussioner gäller bland annat att översätta delar 
av Behavior Analyst Certification Boards hemsida till svenska, till exempel de texter som handlar om 
Registered Behavior Technician. Lise Roll-Pettersson är kontaktperson. 
 

• Positivt beteendestöd (PBS) 
Gruppen har ännu inte haft någon träff men under året har förfrågningar om att vara med i gruppen har 
inkommit via e-post. Tanken med gruppen är bl.a. att främja det beteendeanalytiska arbetet kring personer 
med beteendeproblem, att lyfta fram det förebyggande arbetssättet enligt PBS inom skolan och som 
helhetssyn vid implementering av insatser inom olika verksamheter både på individ- och organisationsnivå. 
Kontaktperson för gruppen är Peter Karlsson. 
 

• RFT/ACT 
Under året har kontakter tagits med svenska föreningen för kontextuell funktionalism (SvACBS) för att 
diskutera gemensamma frågor. Gruppen har inte haft någon annan verksamhet under året. Senada Zilkic är 
kontaktperson. 
 

• Skola och utbildning 
Gruppen har inte varit så aktiv under 2014 men har haft regelbundna träffar tidigare år där man utifrån ett 
tema har utbytt erfarenheter och tankar. Gruppen har även skapat en plattform för att medlemmar ska kunna 
dela med sig av material, recept, övningsbeskrivningar, LPP och andra dokument. Ansvarig kontaktperson 
är Ola Stadig. 

 
Övrigt 
• SWABA har under året tagit fram en ny grafisk profil, som nu bland annat används på hemsidan. 

 
• Kontakter har under året tagits med den norska föreningen NAFO och med den svenska föreningen för 

kontextuell beteendevetenskaplig forskning (ACBS). 
 
• Vid ABAI Convention i Chicago,  presenterades en poster i samband med den internationella delen av 

programmet. Som vanligt arrangerades ett lotteri med en SWABA t-shirt som vinst och där intäkterna 
oavkortat skänktes till Society for Advancement of Behavior Analysis (SABA). 
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