
 

 

	
  
Verksamhetsberättelse för 2016 
 
Medlemmar 
Svenska föreningen för beteendeanalys (SWABA) hade 179 medlemmar registrerade under 2016.  
 
Styrelsen 
Styrelsen har bestått av Dag Strömberg (ordförande), Lisa Andersson (kassör), Eva Bertilsson, Sara Ingvarsson 
(sekreterare), Ola Stadig, Senada Zilkic (ordinarie ledamöter) samt Elin Lindqvist och Mia Luther (suppleanter). 
 
Styrelsen har träffats vid 10 protokollförda möten under verksamhetsåret inklusive en hel arbetsdag. 
Däremellan har man haft mer informella kontakter. 
 
Evenemang 
• Årsmötet 2016 hölls den 19 mars i Stockholm och omkring 130 medlemmar deltog. Årsmötes inramades 

av föreläsningar om beteendeanalys för barn och ungdomar.  
 

• Den 21-22 oktober firade SWABA 20 år med att arrangera en jubileumskonferens i Stockholm med 
omkring 230 deltagare. Programmet innehöll femton föreläsningar om beteendeanalys från olika 
perspektiv varav nio av internationella föreläsare. 
 

• Åhörarkopior från både årsmöte och jubileumskonferens finns på hemsidan swaba.se. 
 
Intresseområden 
•  Autism 
•  Certifierade beteendeanalytiker 
•  Djur 
•  Idrott 
•  OBM- beteendeanalys i organisationer 
•  Positivt beteendestöd (PBS) 
•  RFT/ACT 
•  Skola och utbildning  
Vissa av intresseområdena har aktiva nätverk på sociala medier. Information om samtliga intresseområden finns 
på föreningens hemsida. 
 
Övrigt 
• Kontakter har under året tagits med den norska föreningen NAFO, den svenska föreningen för kontextuell 

beteendevetenskaplig forskning (SvACBS) och den internationella föreningen för beteendeanalys (ABAI). 
Till ABAI skickades under hösten 2015 en ansökan om att anordna ABAI International Conference 2019, 
denna ansökan ligger kvar men beslut är ännu ej fattat. 
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• Vid NAFO-seminariet i Norge presenterades en poster om föreningen. 
 
• Vid ABAI Convention i Chicago, USA, presenterades en poster i samband med den internationella delen 

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

• Fortsatt utveckling av sociala media via aktivitet på SWABA:s hemsida, på Facebook (där antalet gillare 
under 2016 ökade från 512 till 684), LinkedIn och Twitter. SWABA har också en egen Youtubekanal. 
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