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Lack of social skills is a problem associated with autism spectrum disorder (ASD). Several different 
interventions have been proposed in order to enhance social skills for children and adolescents with ASD 
with mixed results. KONTAKT is a relatively new manual-based method which has gained interest within 
clinical practice and research. The aim of this study was to evaluate short- and long-term treatment effects 
of KONTAKT on the social skills in a sample of adolescents with high functioning ASD. The study was 
conducted at a child and youth rehabilitation centre in the form of a clinical effect study without control 
group. Five boys about 15 years of age, eleven parents and a number of teachers participated in the study. 
Data was collected with questionnaires and semi-structured interviews. The quantitative results showed 
mainly no effects except for slightly positive change regarding parental perception of social skills, while the 
qualitative results could suggest a positive change. Thus, it was concluded that KONTAKT could be a useful 
method to improve social skills. The results should however be interpreted with caution considering the 
small sample, the lack of control group and the loss of data. Further studies with randomized control groups 
is needed to determine the effect of KONTAKT. 
 
 
Brist på sociala färdigheter är en svårighet som kopplas till autismspektrumtillstånd (AST). Många olika 
interventioner har föreslagits för att förbättra sociala färdigheter för barn och ungdomar med AST med 
blandade resultat. KONTAKT är en relativt ny manualbaserad metod som fått ökat intresse inom kliniska 
verksamheter och forskning. Syftet med studien var att utvärdera kort- och långsiktiga behandlingseffekter 
av KONTAKT. Studien genomfördes vid en Barn- och ungdomshabilitering som en klinisk effektstudie utan 
kontrollgrupp. Fem pojkar i 15-årsåldern, 11 föräldrar samt ett antal lärare till var och en av pojkarna 
deltog i studien. Data samlades in genom enkäter och semistrukturerade intervjuer. De kvantitativa 
resultaten visade huvudsakligen inte på någon effekt förutom en viss positiv förändring avseende 
föräldrarnas upplevelse av ungdomarnas sociala färdigheter, medan de kvalitativa resultaten skulle kunna 
antyda en mer positiv förändring. Sammanfattningsvis skulle KONTAKT kunna vara en användbar metod 
för att förbättra sociala färdigheter. Resultatet bör dock tolkas med försiktighet med tanke på 
urvalsstorleken, frånvaron av kontrollgrupp samt databortfall. Vidare forskning med randomiserade 
kontrollgrupper behövs för att kunna säkerställa effekten av KONTAKT.  

 
 
Gruppbaserade sociala färdighetsträningsmetoder har föreslagits kunna vara en 
användbar intervention för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd (AST)  
(Williams White, Keonig & Scahill, 2007). Det har även skett en ökning av gruppbaserade 
program för att förbättra sociala färdigheter hos barn och ungdomar med AST (Herbrecht 
et al., 2009) men få av de metoder som används idag är vetenskapligt utvärderade. För 
att säkerställa att bästa möjliga effekt av behandling uppnås är det av klinisk betydelse 
att de gruppbaserade sociala färdighetsträningsprogram för barn/ungdomar med AST 
som används är evidensbaserade. Det finns därmed ett tydligt behov av utvärderingar av 
befintliga metoder. För att bidra med kunskap till detta område genomfördes i den 
aktuella studien en utvärdering av effekten av det gruppbaserade sociala 
färdighetsträningsprogrammet KONTAKT för en grupp ungdomar med AST vid Barn- och 
ungdomshabiliteringen i Västerbotten.  
 
Autismspektrumtillstånd 
AST är ett tillstånd som innebär brister i förmågan till social kommunikation och social 
interaktion samt begränsade repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter. 
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Sociala svårigheter ses som det enskilt mest utmärkande draget kopplat till AST. För att 
en diagnos ska kunna ställas måste individen uppvisa beteendesymtom inom samtliga 
ovan angivna områden. Symtomen måste även ha förekommit under den tidiga 
utvecklingsperioden hos barnet, även om det inte finns någon specifik åldersgräns, och 
orsaka en nedsättning av funktionsförmågan i individens vardag. Symtomen graderas på 
ett autismspektrum utifrån funktionsnedsättningen enligt en tregradig skala: nivå 3 
“Kräver mycket omfattande stöd”, nivå 2 “Kräver omfattande stöd” och nivå 1 “kräver stöd” 
(American Psychiatric Association, 2014). Även om två individer har samma diagnos så 
gör den varierade symtombilden att individer med samma autismspektrumdiagnos kan 
vara mycket olika (Bölte & Choque-Olsson, 2011). 
 
Begreppet AST som definierats ovan är relativt nytt. Mycket forskning och interventioner 
vilar med andra ord på tidigare diagnoskriterier för AST, och personer som erhållit en 
diagnos inom tidigare definitioner av autismspektrumet behåller normalt sett denna. 
Fortsättningsvis används därför AST som ett övergripande begrepp, inkluderande de 
äldre diagnosbeteckningarna Autistiskt syndrom, Aspergers syndrom (AS) och atypisk 
autism (American Psychiatric Association, 2002). Autistiskt syndrom karakteriseras av 
att individen har en nedsatt förmåga till social interaktion, repetitiva stereotypa 
beteenden och begränsade intressen. Detta i kombination med en normal begåvning och 
med en tidigare språkförsening kallas även ibland för Högfungerande autism (HFA). AS 
innefattar samma symtom som autistiskt syndrom men med en i regel hög eller normal 
begåvning samt en normal språklig och motorisk utveckling. Atypisk autism innebär att 
diagnoskriterierna för AST inte är helt uppfyllda (Bölte & Choque-Olsson, 2011). 
 
Det finns olika teorier kring orsaken bakom AST. Det skulle bland annat kunna bero på 
miljöfaktorers påverkan, som till exempel låg födelsevikt och fetal exponering för vissa 
antiepileptika. Det skulle även kunna bero på ärftlighet som i tvillingstudier har 
uppskattas förklara mellan 37-90 % av de genetiska och fysiologiska aspekter som tros 
kunna orsaka AST (American Psychiatric Association, 2013). Det finns således inte en 
enskild förklaring till varför AST förekommer. AST är dock ett relativt vanligt 
förekommande tillstånd. En studie på svenska barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år 
visade en prevalens på cirka 1 procent (Idring et al., 2012) vilket skulle kunna innebära 
att omkring 15 000 barn och unga i Sverige innefattas av tillståndet (Socialstyrelsen, 
2010). En liknande prevalens har även observerats i andra länder, till exempel hos 
Sydkoreanska barn i åldern 7-12 år (Kim et al., 2011).  
 
Tonåren kan ofta vara en påfrestande tid för ungdomar med AST. Det sker stora 
kroppsliga förändringar, känslolivet påverkas och sexualiteten utvecklas. Det är också en 
tid då kraven i regel ökar från omgivningen. Ofta ställs högre krav på att kunna fungera 
självständigt vilket kan leda till svårigheter till exempel i skolan. Ungdomars sociala 
koder blir också allt mer avancerade under tonårstiden. Ungdomar med AST kan få svårt 
att hänga med i kamraternas utveckling och bli isolerade (Thernlund, 2013). Många 
ungdomar med AST upplever ett utanförskap, de saknar ofta vänner och har inte 
kunskapen om hur man gör för att skaffa vänner. Detta gör att de ofta kan känna sig 
annorlunda (Socialstyrelsen, 2010). Personer med AST lider således ofta av både direkta 
och indirekta konsekvenser relaterade till deras nedsatta funktionsförmåga till social 
interaktion. Ungdomar med AST har ofta en önskan om att kunna ha mer social 
interaktion med personer i deras ålder, men ofta känner de mindre socialt stöd och mer 
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ensamhet än sina mer typiskt utvecklade kamrater (Bauminger & Kasari, 2000, refererat 
i Williams White, Keonig & Scahill, 2007). 
 
Behandlingsmetoder 
Det finns flera olika behandlingsmetoder för att hjälpa barn och unga med AST och deras 
anhöriga. En nyligen genomförd systematisk genomgång av interventionsprogram som 
inriktar sig mot social kommunikation och interaktion för personer med AST (Hirvikoski 
et al., 2015) undersökte de fyra metoder som huvudsakligen används kliniskt i Sverige: 
(1) Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) som använder tillämpad 
beteendeanalys (TBA) där en pedagog eller anhörig tränar barnet under 20-40 timmar 
per vecka upp till det att barnet fyller 4 år. Metoden bygger på förstärkning och 
utsläckning av beteenden och kan genomföras både i skola och hem. (2) Treatment and 
Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children (TEACCH) som 
kan genomföras i hemmet, gruppboende eller skola och som arbetar med att skapa en 
fysisk miljö med struktur, rutiner och förutsägbarhet. (3) Social färdighetsträning i grupp 
med barn och ungdomar äldre än 6 år, och oftast med HFA, där upp till 8 deltagare med 
2-3 ledare träffas 60-90 minuter per vecka under minst 12 veckor. (4) Anhörigutbildning 
som syftar till att ge föräldrar och andra signifikanta personer stöd i form av kunskap och 
olika tekniker. Samtliga metoder påvisade en viss behandlingseffekt (Hirvikoski et al., 
2015). 
 
Hirvikoski med kollegor (2015) undersökte utvärderingar av sociala 
färdighetsträningsprogram baserat på 11 RCT-studier (Randomized Controlled Trial) 
samt 7 studier som hade kontrollgrupp men som inte var randomiserade. De olika studier 
som gjorts hade varierande upplägg där ålder, intensitet med mera skilde sig åt. Överlag 
fanns det problem med risk för snedvridning på grund av brist av data samt små urval 
och skillnader i baseline mellan experimentgrupp och kontrollgrupp. Samtliga studier 
genomfördes på små deltagargrupper (5-14 deltagare) förutom en (60 deltagare). En 
slutsats blev därför att de positiva resultaten bör tolkas med försiktighet, framförallt på 
grund av de små urvalen samt avsaknaden av randomisering (Hirvikoski et al., 2015). 
 
En relativt ny metod för social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med AST 
är KONTAKT. Detta program är en manualbaserad, långsiktig intervention för barn och 
ungdomar med AST i åldrarna 8 till 19 år. Modellen utvecklades i Tyskland. För att kunna 
utvärdera behandlingen kliniskt utvecklades en manual som blev klar 2007. Manualen 
har sedan översatts till svenska. KONTAKT-programmet inriktar sig främst mot barn och 
ungdomar med någon av diagnoserna AS, autistiskt syndrom med genomsnittlig 
begåvning (HFA) och atypisk autism.  Övriga inklusionskriterier är genomsnittlig 
intellektuell förmåga, men barn som ligger under genomsnittets nedre del (~IK 70-85) 
kan inkluderas. Dessutom krävs att deltagarna kan använda sig av flytande tal (Bölte & 
Choque-Olsson, 2011). 
 
En KONTAKT-grupp bör omfatta 4-8 deltagare så att grupplekar, rollspel och samtal går 
att hantera. Programmet är utformat för två olika åldersgrupper. I barngrupperna är 
deltagarna mellan 8-13 år och i ungdomsgrupperna mellan 13-19 år. Det är viktigt att ta 
hänsyn till den kognitiva och språkliga förmågan vid gruppsammansättningen så att 
skillnaderna inom gruppen inte blir för stora. Precis som för individer utan 
autismspektrumdiagnos kan den individuella personligheten påverka hur arbete i grupp 
fungerar, till exempel på grund av skillnaden mellan en blyg och tillbakadragen person 



5 

 

och någon som är utagerande och hyperaktiv. När en grupp av barn eller ungdomar sätts 
ihop är det därför viktigt att ta hänsyn till detta så att en konstruktiv gruppmiljö skapas 
(Bölte & Choque-Olsson, 2011). 
 
KONTAKT har sex behandlingsmål: (1) Förbättra förmågan till social interaktion och 
kommunikation (lära sig att ta kontakt, följa sociala regler och så vidare), (2) Träna 
förmågan till ökad medvetenhet om sig själv och andra (kunna känna igen och förstå 
grundläggande och komplexa känslor), (3) Förbättra problemlösningsförmågan (arbeta 
fram konfliktlösningsstrategier), (4) Förbättra/stärka sin sociala kompetens (kunna ta 
hänsyn till andra, be om ursäkt och så vidare), (5) Öka förmågan att förstå sin egen roll i 
sociala sammanhang (till exempel vänskap) samt (6) Stärka självförtroendet (Bölte & 
Choque-Olsson, 2011). 
 
Fyra principer används för KONTAKT: (1) Direktkoppling mellan teori och praktik så att 
det görs möjligt att praktiskt genomföra och öva det som teoretiskt arbetats fram, (2) 
Uttrycka egna önskemål och personligt relevanta frågor så att gruppledarna får 
information om vad deltagarna har särskilda svårigheter med i vardagen, (3) Upprepning, 
att konsekvent repetera innehållet, för att kunna överföra erfarenheter från en situation 
till en annan samt (4) Tydliga överenskommelser inom gruppen så att alla vet vad som 
ska göras och av vem (Bölte & Choque-Olsson, 2011). 
 
KONTAKT använder en trestegsmodell där gruppens utveckling och nivå tillåter ökande 
svårighetsgrad. Under det första steget presenterar deltagarna sig och man lär känna 
varandra. Tanken är att skapa gruppsamhörighet och samtidigt komma överens om 
gemensamma gruppregler. Steg två är inriktat mot att känna igen och bearbeta känslor 
och att dessutom uttrycka sina känslor och visa empati. Det tredje steget kopplar samman 
de olika färdigheterna och tanken är dels att öka medvetenheten om sig själv och andra 
dels att det ska ske en generalisering och ett befästande av dessa färdigheter. Det kan 
dock vara nödvändigt att gå tillbaka till ett tidigare steg för att säkerställa att barnens och 
ungdomarnas färdigheter blir befästa (Bölte & Choque-Olsson, 2011). 
  
Två gruppledare leder varje träff och de ska ha tillräcklig klinisk erfarenhet av att arbeta 
med barn och ungdomar med AST och av att arbeta med gruppbehandling. Samma lokal 
används varje gång och den måste ha tillräckligt med plats för gruppaktiviteter, rollspel 
med mera även om man annars sitter på var sin stol i en ring. Varje träff är 60 minuter 
för barngrupperna och för ungdomsgrupperna 90 minuter. Barngrupperna träffas varje 
vecka medan ungdomsgrupperna, som också helst bör göra det i början, efter ett tag 
träffas endast varannan vecka. Programmets längd ska vara minst tre månader och det 
är viktigt att upplägget är flexibelt samtidigt som det man har arbetat med upprepas och 
därför är det inte möjligt att följa en helt exakt tidsplan. Arbetet kan inkludera 
individuella målsättningar utifrån deltagarnas svårigheter. Gruppledare och deltagare 
arbetar med kontinuerlig återkoppling med både positiv och negativ kritik samt 
medveten positiv förstärkning. Ungefär en gång i kvartalet sker en återkoppling mellan 
gruppledare och föräldrar om barnets utveckling och om hur träningen går. Återkoppling 
om barnets utveckling utanför gruppen inhämtas från föräldrarna. Svårigheter som har 
framkommit är att gruppträningen kan gå trögt och ta lång tid i inledningsfasen. I vissa 
fall kan deltagare vägra samarbeta och dessutom kan i vissa fall gruppledarna vara mer 
aktiva än deltagarna (Bölte & Choque-Olsson, 2011). 
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Forskningsläget kring sociala färdighetsträningsmetoder 
Det är svårt att bedöma evidensen för social färdighetsträning då behandlare, terapeuter 
och föräldrar ofta skattar effekten olika och att effekter i behandlingsmiljöer inte alltid 
har kunnat generaliseras till hemmiljöer (Williams White, Keonig & Scahill, 2007). Detta 
kan bero på en svårighet att generalisera mellan tränings- och hemmiljö eller att 
instrument som använts inte var tillräckligt känsliga. Behandlingsgrupperna är ofta 
relativt små vilket har gjort det svårt att uppvisa statistiskt signifikanta förändringar 
(Cappadocia & Weiss, 2011; Hirvikoski et al., 2015). Det finns även få belägg för att social 
färdighetsträning för ungdomar med AS eller HFA har några långsiktigt mätbara effekter 
(Rao, Beidel & Murray, 2008).  
 
En studie har dock funnit att social färdighetsträning för barn mellan 7-11 år med AS har 
gett en signifikant effekt såväl på de deltagande barnens beteende som på hur föräldrarna 
skattade förändringen (Beaumont & Sofronoff, 2008). Det tycks även vara särskilt 
effektfullt om ungdomar med HFA genomför social färdighetsträning tillsammans med 
andra som har en motsvarande utvecklingsnivå och att en manualbaserad metod används 
(DeRosier, Swick, Davis, McMillen & Matthews, 2011). Sammantaget framstår därmed en 
metod som KONTAKT som potentiellt gynnsam för att förbättra sociala färdigheter hos 
barn och ungdomar med AST.  
 
Det finns relativt få studier avseende effekten av KONTAKT men positiva förändringar 
avseende interaktion, kommunikation och problemlösning har kunnat uppmätas 
(Herbrecht & Poustka, 2007). Dessutom har en pilotstudie visat att effekten av KONTAKT 
även är överförbar till andra miljöer (Herbrecht et al., 2009). I den studien deltog 17 barn 
och ungdomar med AST, 15 män och 2 kvinnor i åldrarna 9 - 20 år. Deltagarna delades in 
i tre grupper: “Ungdomar, gamla” (n = 7) som hade fått träning med KONTAKT före 
utvärderingen, “Ungdomar, nya” (n = 4) som inte hade någon erfarenhet av KONTAKT 
innan utvärderingen samt “Barn, nya” (n = 6) som inte hade någon erfarenhet av 
KONTAKT före utvärderingen. Effekten mättes vid tre fullständiga mätningar, före 
programmet, efter programmet och efter sommarlovet innan KONTAKT återupptogs. 
Ytterligare två mindre mätningar gjordes under programmets gång. Effekten mättes 
genom föräldra- och lärarbedömningar samt expertskattningar (Herbrecht et al., 2009). 
Resultatet visade på en förbättring av kompetenserna deskriptivt sett utan undantag och 
dessutom en minskning av symtomens allvarlighetsgrad på samtliga skalor som 
användes. En kontroll mellan grupperna visade även att gruppen “Barn, nya” hade större 
vinster i beteende av behandlingen än ungdomsgrupperna. Detta visade sig både i 
föräldra-, lärar- och expertbedömningen. Det fanns inga signifikanta skillnader i fördelar 
med programmet mellan ungdomsgrupperna. Resultaten i studien tyder således på att 
KONTAKT kan vara användbart för att förbättra sociala färdigheter och allmänt adaptiv 
fungerande samt minska autistiska symtom. Resultaten bör dock tolkas med försiktighet 
då begränsningar finns med studien, till exempel avsaknaden av kontrollgrupp, 
deltagarantalet och avsaknaden av vissa data (Herbrecht et al., 2009).  
 
En utvärdering av KONTAKT har även gjorts vid Aspergercenter som tillhör Habilitering 
och Hälsa inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Tolv barn- och ungdomar i 
åldern 10-15 år deltog i studien och de kvantitativa resultaten visade att endast 
behandlarna skattade en signifikant förbättring. De kvalitativa resultaten visade dock att 
barnen och föräldrarna upplevde en positiv förändring vad gäller barnens sociala 
färdigheter (Aspergercenter, Habilitering och Hälsa, SLSO, 2014). Just nu pågår också ett 
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större projekt i Sverige med syfte att undersöka beteendeeffekten av KONTAKT hos barn 
och ungdomar med HFA. Den genetiska rollen vid effekten av behandlingen kommer även 
att undersökas. Projektet pågår vid Center of Neurodevelopmental Disorders på Karolinska 
Institutet (KIND) i samarbete med tio öppenvårdsmottagningar inom Barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP). Resultaten kommer att presenteras under våren 2016 (Center 
of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet, 2014). 
 
Detta visar att metoden är intressant för svenska kliniska verksamheter, men även att det 
behövs kompletterande kunskap för att stödja dem när de måste välja i vilken omfattning 
de ska fördela sina resurser till olika behandlingsprogram och hur dessa ska utformas. 
Tidigare studier kännetecknas bland annat av att deltagarna skilt sig åt avseende kön och 
ålder varför det skulle vara intressant att genomföra en studie med deltagare av samma 
kön och ungefär samma ålder för att förhoppningsvis kunna få ett mer entydigt resultat. 
  
Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten 
Barn- och ungdomshabiliteringen ingår i Habiliteringscentrum i Västerbotten. De arbetar 
med habilitering samt råd och stöd för barn och ungdomar med utvecklingsstörning, AST, 
rörelsehinder samt andra svåra funktionshinder. Med habilitering menas att dessa får 
samordnade behandlingsinsatser för att minska eller kompensera för medfödda eller 
tidigt förvärvade funktionsnedsättningar i linje med Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
Med rådgivning och stöd menas att personal med särskild kompetens kring 
levnadsvillkor för barn och ungdomar med ovanstående funktionshinder ger 
expertinsatser som sker enligt Lag om stöd och service (LSS). Habiliteringen arbetar även 
med hjälpmedel för förflyttning, personlig vård och kommunikation. Tanken är att 
arbetet på Habiliteringen ska medverka till att barn och ungdomar med funktionshinder 
ges möjlighet till god fysisk och psykisk utveckling samt att de och deras familjer får 
möjlighet till en god delaktighet i samhället (Barn- och ungdomshabiliteringen, 2014a). 
 
Barn- och ungdomshabiliteringen arbetar även med forskning och utveckling. De har 
gjort en satsning på social färdighetsträning för barn och ungdomar med AST där den 
svenska KONTAKT-manualen användes. Under mars-september 2013 genomfördes 
programmet i syfte att se om det kunde öka en grupp barns sociala förmåga och om 
metoden skulle införas inom autismlaget. Syftet var även att medarbetare skulle få en 
ökad kompetens i att arbeta med gruppbehandling som ett alternativ till enskild 
stödjande behandling. Gruppen bestod av fyra pojkar i åldern 11-13 år. Alla deltagare 
hade diagnostiserats med AS och två av pojkarna hade dessutom sedan tidigare en ADHD-
diagnos. Urvalet gjordes utifrån att pojkarna tidigare hade deltagit i en “killgrupp” på 
Barn- och ungdomshabiliteringen (Barn- och ungdomshabiliteringen, 2014b). 
  
Resultatet av denna pilotundersökning visade att skattningarna var oförändrade eller 
svagt försämrade. Familjerna bedömde fortfarande att det fanns problem för barnet och 
familjen att leva ett normalt liv. Vissa familjer upplevde en förbättring efter behandlingen 
medan andra upplevde en försämring avseende sociala färdigheter. Det fanns en skillnad 
mellan hur föräldrar och lärare skattade, där föräldrarna skattade mer problem än 
lärarna men samtliga barns funktionsnivå skattades högre än vad som förväntas för barn 
med AST. Ett avsteg gjordes från KONTAKT-manualen då gruppen endast träffades 
varannan vecka. Barn- och ungdomshabiliteringen i Umeå bedömde att 
gruppbehandlingens mål uppfylldes till låg grad. Barnen skattade ingen förbättring och 
inga individuella mål formulerades. Barnens kommunikations- och interaktionsförmåga 
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skattades dock som i princip oförändrad av såväl föräldrar och lärare. Föräldrarna 
uppgav att de var nöjda med insatsen för barnen (Barn- och ungdomshabiliteringen, 
2014b). 
 
Efter det första genomförandet beslutade Barn- och ungdomshabiliteringen att 
genomföra KONTAKT ytterligare en gång men med äldre ungdomar eftersom de kanske 
har en annan mognadsnivå och möjligtvis kan ta åt sig programmet på ett annat sätt. 
Dessutom upplevde habiliteringens personal att programmet var meningsfullt att arbeta 
med samtidigt som ungdomarnas föräldrar hade önskat en insats. (C. Folkesson, 
personlig kommunikation, 13 oktober, 2015). En ny programomgång startades i 
november 2014 med 6 pojkar som var cirka 15 år gamla och avslutades i juni 2015 efter 
sammanlagt 12 träffar. Gruppen träffades varannan vecka med uppehåll för skollov. 
KONTAKT-manualen följdes i stort. Individuella mål om vad ungdomarna ville uppnå 
med programmet formulerades vid programstart. Vissa avvikelser förkom till exempel 
att ungdomarna inte deltog i rollspelen, olika lokaler användes vid några träffar samt att 
hemuppgifter endast användes under den första tiden (I. Lundblad-Danielsson & Y. 
Fredriksson, personlig kommunikation, 8 september, 2015). 
 

Syfte/frågeställningar 
Syftet med studien var att utvärdera kort- och långsiktiga behandlingseffekter av den 
senaste omgången av KONTAKT vid Barn- och ungdomshabiliteringen. Som 
utgångspunkt användes behandlingsmålen men för att kunna fånga upp eventuella 
förändringar valdes ibland något bredare frågeställningar. Till exempel undersöktes 
deltagarnas övergripande självkänsla då upplevelsen av självförtroende i form av tillit till 
den egna färdigheten och kompetensen ingår som en del av självkänslan. De huvudsakliga 
frågeställningar som studien ville besvara var om deltagandet i KONTAKT-programmet 
hade fått någon effekt med avseende på: 
 
(1) Ungdomarnas upplevelse av självkänsla före jämfört med efter programmet  
(2) Föräldrarnas upplevelse av familjens livskvalitet före jämfört med direkt efter 
respektive fyra månader efter programmet 
(3) Föräldrars upplevelse av förändring av ungdomarnas kommunikations- och 
interaktionsförmåga (sociala samspel) före jämfört med direkt efter respektive fyra 
månader efter programmet  
(4) Lärares upplevelse av förändring av ungdomarnas kommunikations- och 
interaktionsförmåga (sociala samspel) före jämfört med efter programmet  
(5) Skillnader mellan föräldrarnas och lärarnas upplevelse av ungdomarnas 
kommunikations- och interaktionsförmåga (sociala samspel) före jämfört med direkt 
efter programmet. 
 
 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 
Sex pojkar i 15-årsåldern (14,6 år - 15,5 år), alla med en autismspektrumdiagnos, 
påbörjade KONTAKT-programmet 2014. Studien omfattade de fem pojkar som fullföljde 
programmet. Tre av de deltagande pojkarna hade en Autismdiagnos och två en 
Aspergerdiagnos. En av pojkarna hade även en kombinerad ADHD-diagnos. Pojkarna 
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hade en begåvningsnivå (intelligenskvot, IK) mellan 73-115. Tre av pojkarna testades 
begåvningsmässigt när de var 6-7 år gamla medan de två övriga testades för cirka tre år 
sedan. Förutom pojkarna deltog även 11 föräldrar (6 kvinnor, 5 män) samt lärare till var 
och en av pojkarna i skattningarna. 
 
Urvalet i denna studie skedde enligt tillgänglighetsprincipen då pojkarna var samtliga 
som deltagit i det senaste KONTAKT-programmet. Tre pojkar deltog vid alla 12 träffar 
som ingick i programmet och 2 pojkar deltog vid 11 träffar. Ingen av pojkarna hade 
deltagit i ett KONTAKT-program tidigare. 
 

Material 
Jag tycker jag är - 2 - Version B 

Enkäten “Jag tycker jag är” är ett självskattningsinstrument som besvaras med stöd av 
psykolog och används för bedömning av självkänsla hos barn och ungdomar mellan 7-9 
år (version A) samt 10-18 år (version B).  Instrumentet kan bland annat användas för att 
kartlägga behandlingseffekter. Version B som användes i studien innehåller 64 
påståenden med 4 svarsalternativ (stämmer precis, stämmer ungefär, stämmer dåligt, 
stämmer inte alls). Förutom ett mått på Global självkänsla genereras fem delskalor: (1) 
Fysiska egenskaper, (2) Färdigheter och kompetens, (3) Psykiskt välmående, (4) 
Relationer till föräldrarna och familjen samt (5) Relationer till andra. Instrumentets 
interna konsistens på B-versionen varierar för helskalan mellan α=0,91 och α=0,93 
beroende på barnets ålder. Instrumentets helskala har således en god reliabilitet. 
Reliabiliteten för delskalorna varierar mellan α=0,69 och α=0,85 vilket anses godtagbart 
(Birgerstam, 2013).  
 
För att kunna undersöka det enskilda barnets självkänsla i relation till normgruppen och 
för att kunna jämföra om någon klinisk förändring skett efter en intervention konverteras 
råpoäng till standardpoäng i standardskalan stanine (medelvärde 5 och 
standardavvikelse 2). Staninevärde 1-2 innebär extremt låg självkänsla och staninevärde 
3 innebär en påtagligt låg självkänsla. Staninevärde 4 - 6 anger normalzonen där 4 är 
nomalzonens lägre gränsområde och 6 normalzonens högre gränsområde. Staninevärde 
7 eller högre innebär en påtagligt hög självkänsla. Ett staninevärde på 8-9 kan i 
undantagsfall tyda på en illusoriskt hög och instabil självkänsla och skulle därmed kunna 
vara ett uttryck för en underliggande problematik (Birgerstam, 2013).  
 

Livskvalité och familjeanpassning 

Enkäten utgörs av sex frågor och använder en visuell analogskala (VAS-skala) där 
respondenten sätter ett kryss på en 10 centimeter lång linje där ytterligheterna utgörs av 
aldrig respektive alltid. Frågorna handlar om huruvida barnet och familjen kan leva ett 
“normalt” liv. Enkätens ursprung, psykometriska egenskaper och poängsättning är oklar 
vilket gör att det är svårt att bedöma reliabilitet och validitet. Varje delsvar har getts ett 
värde mellan 0-100 utifrån linjens totala längd och ett sammanlagt totalt medelvärde har 
räknats fram (Ejlertsson, 2014). Vid sammanställningen av resultaten användes 
medelvärdet av föräldrarnas skattningar i de fall där båda föräldrarna svarade. 
Poängsättningen användes så att ett högt värde motsvarar låg livskvalitet och 
familjeanpassning medan ett lågt värde motsvarar hög livskvalitet och familjeanpassning. 
För två frågor innebar detta att resultatet vändes.  
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SRS - Social Responsiveness Scale 
Social Responsiveness Scale (SRS) används för att bedöma och kartlägga ett barns (4-18 
år) sociala kompetens i den naturliga omgivningen (Constantino & Gruber, 2005). SRS 
har använts för att mäta behandlingsresultat i studier kring social färdighetsträning i 
grupp i samband med HFA (DeRosier et al, 2011) samt AS (Tse, Strulovitch, Tagalakis, 
Meng & Fombonne, 2007). Poängsättningen görs på en fyrgradig Likert-skala där 65 
items genererar T-värde för totalpoäng och fem underskalor: (1) Socialt medvetande 
(sensoriskt), att upptäcka och förstå sociala signaler, (2) Social kognition och tolkning av 
sociala signaler, (3) Social kommunikation (motoriskt), och förmåga att ingå meningsfull 
och “normal” samvaro, (4) Social motivation och lust att ingå i sociala sammanhang samt 
(5) Autistiska mekanismer, stereotypt beteende, ovilja till förändring. Även om 
totalpoängen är viktigast vid diagnostisering så kan delskalorna användas för att till 
exempel utvärdera olika behandlingsprogram. Manualen använder amerikanska 
normvärden som är separata för lärar- respektive föräldraskattning. När instrumentet 
används för diagnostisering bör två oberoende skattningar göras (Constantino & Gruber, 
2005). 
 
De råpoäng som erhålls konverteras till standardpoäng i form av T-poäng (medelvärde 
50 och standardavvikelse 10). Resultat på totalskalan delas in i tre områden. 0-59 T-
poäng innebär normalområdet, 60-75 T-poäng innebär området för lindrig till måttlig 
störning och 76 T-poäng eller mer innebär området för allvarlig störning. Låga poäng 
innebär således en lindrigare problematik. Låga resultat i kliniska sammanhang kan 
innebära att barnet inte har AST. Däremot kan i sällsynta fall barn som får poäng i den 
övre delen av normalområdet (55 till 59 T-poäng) vara högfungerande med mycket 
lindrig AST (Constantino & Gruber, 2005). SRS har validerats och bedömts vara ett 
godtagbart kvantitativt instrument för att mäta autistiska egenskaper (Constantino et al, 
2003). Instrumentet har god reliabilitet α = ,93-97 (Lopata et al, 2010). 
 

Intervju 
En intervjuguide utformades för att med semistrukturerade intervjuer i stort fånga upp 
samma områden som enkäterna SRS samt Livskvalité och familjeanpassning. Förutom 
ovanstående gavs även möjlighet för föräldrarna att delge övrig information om deras 
upplevelse samt deras tankar om vad förändringen eller icke-förändringen i samband 
med deltagandet i KONTAKT kan bero på. Syftet med intervjuerna var inte att pröva 
någon särskild hypotes utan försöka fånga eventuella förändringar. Ett första utkast av 
en intervjuguide sammanställdes och utvärderades genom pilottestning med hjälp av 
fiktiva intervjuer med fyra psykologstudenter (3 kvinnor, 1 man). Först gjordes två 
pilotintervjuer följt av en revidering utifrån de synpunkter som framkom och sedan 
ytterligare två pilotintervjuer med mindre justeringar. Den slutgiltiga intervjuguiden 
bestod av fyra huvudfrågor med följdfrågor. Exempel på en huvudfråga är “Tycker du att 
du har märkt någon förändring hos din son vad gäller sociala färdigheter?” samt 
följdfrågor “På vilket sätt märkte du förändringen? Kan du beskriva den så att jag förstår 
bättre?”. 

 
Procedur 

Föräldrarna fick information av personal på Barn- och ungdomshabiliteringen om 
utvärderingen och gav sitt samtyckte till familjernas deltagande. Data insamlades vid fyra 
tillfällen från ungdomarna, föräldrarna och lärarna (figur 1).  
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* Datainsamlingen administrerades av Barn- och ungdomshabiliteringen 

** Datainsamlingen administrerades av författarna 

*** Besvarades tillsammans med behandlare/psykolog 

 
Figur 1. Redovisning av instrument, skattare samt bortfall vid respektive mättillfälle. 
Siffror inom parentes anger hur många ungdomar det finns någon data för oavsett antal 
skattare. 
 
Inför mättillfälle 4 skickades i mitten av september ett informationsbrev till föräldrarna 
med bifogade enkäter. En påminnelse med enkäter skickades ut i början av oktober och 
svar som inkom efter den 10:e november inkluderades inte i studien. Intervjuerna 
genomfördes under september och oktober 2015 och tog mellan 5-20 minuter. 
Föräldraskattningarna har ibland gjorts av båda föräldrarna separat, ibland av båda 
föräldrarna tillsammans och ibland av endast en förälder. Vid respektive mättillfälle har 
därför medelvärdet använts om mer än en skattning har gjorts. Det finns osäkerheter 
kring SRS lärarskattningar, dels avseende hur många lärare som skattat och dels om det 
varit samma eller olika lärare vid respektive mättillfälle. Trots att detta minskar 
instrumentets reliabilitet har skattningarna använts.  
 

Analysmetoder 
Kvantitativa data 

Analys av kvantitativa data skedde genom jämförelser av deskriptiv statistik på individ- 
och gruppnivå. Inledningsvis jämfördes data från SRS avseende mättillfälle 1 och 2 för att 
undersöka om stabilitet i skattningarna förelåg inför programstart. Huvudanalysen 
avseende programmets effekt gjordes mellan mättillfälle 2 och 3 genom att använda 
beroende t-test då detta är lämpligt för att jämföra kontinuerliga variabler (Muijs, 2004) 
samt beräkning av effektstorlek genom Cohens d. För tolkning av effektstorleken har 
0,20-0,49 bedömts vara liten, 0,50-0,79 medelstor samt ≥ 0,80 stor effektstorlek (Cohen, 
1977).  Förutom statistiska analyser används stanine- och T-poäng för att beskriva 

Mättillfälle 1 *

Maj - Oktober 2014

•SRS - Föräldrar (5/5)

Mättillfälle 2 *

September 2014 - Januari 2015

•Jag tycker jag är - Ungdomar (5/5) ***

•Livskvalité och familjeanpassning -
Föräldrar (5/5)

•SRS - Föräldrar (5/5)

•SRS - Lärare (5/5)

Mättillfälle 3 *

Maj - Juli 2015

•Jag tycker jag är - Ungdomar (5/5) ***

•Livskvalité och familjeanpassning -
Föräldrar (4/5)

•SRS - Föräldrar (4/5)

•SRS - Lärare (4/5)

Mättillfälle 4 **

September - Oktober 2015

•Livskvalité och familjeanpassning -
Föräldrar (1/5)

•SRS - Föräldrar (1/5)

• Intervju - Föräldrar (4/5)
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resultat och förändringar när instrumenten använder dessa. När det är möjligt 
redovisades eventuella långtidseffekter utifrån data från mättillfälle 4. 

 
 Kvalitativa data 

Intervjuerna bearbetades genom tematisk analys utifrån Braun och Clarke (2006) 
eftersom det är en väl beprövad metod för att hitta, bearbeta och presentera mönster och 
teman i ett kvalitativt datamaterial. Metodens sex steg användes: (1) Till att börja med 
gjorde sig respektive författare bekant med det insamlade materialet i form av 
ljudinspelningarna. Bearbetning ägde rum genom att inspelningarna transkriberades av 
den som genomfört intervjun. I samband med transkriberingen avidentifierades 
materialet. (2) Båda författarna läste sedan alla transkriberingar och skapade var för sig 
koder utifrån meningsbärande delar av texten vilket innebar att kodning skedde två 
gånger per intervju. En lista över samtliga koder sammanställdes och samtliga intervjuer 
gicks igenom igen för att kontrollera att det fanns en god överensstämmelse mellan 
intervjumaterialet och kodlistan. (3) Utifrån de aktuella koderna gjordes ett försök att 
skapa tematiseringar. Arbetet innebar att koderna grupperades utefter gemensamma 
nämnare. Arbetet var iterativt och innefattade inte bara sortering utan också analys och 
reflektion. (4) De teman som framkommit granskades för att hitta gemensamma mönster 
för att se om dessa var representativa. Tematiseringen reviderades därefter för att bli 
mer rättvisande. Detta resulterade i två huvudteman med vardera två till fyra 
underteman. (5) Teman och underteman definierades och namngavs utifrån innehållets 
betydelse. För varje undertema valdes citat som ansågs vara representativa för 
respondenternas uppfattning och om möjligt togs citat med från samtliga intervjuer och 
fördelades jämt i resultatdelen. (6) Analysens resultat presenterades till slut tematiskt. 

 
Etiska överväganden  
Arbetet har utgått från de forskningsetiska principerna inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning som består från fyra huvudkrav: informationskravet, 
samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
För att uppnå de forskningsetiska principerna har författarna genomfört följande: 
Föräldrarna fick innan utvärderingens start kort information om utvärderingen av 
personal på Barn- och ungdomshabiliteringen samt fick ge sitt samtycke till familjens 
deltagande i studien. Ett brev skickades sedan till föräldrarna med information kring 
studien, syftet med studien, vad studien ska användas till samt att allt material kommer 
att behandlas konfidentiellt och avkodas. För att säkerställa detta upprättades ett 
skriftligt kontrakt kring sekretess med Barn- och ungdomshabiliteringen innan 
författarna fick tillgång till insamlat material och kontaktuppgifter. Innan intervjuerna 
påbörjades informerades föräldrarna ytterligare en gång om syftet med studien, att allt 
intervjumaterial behandlades konfidentiellt, att samtalen spelades in, att deras 
medverkan var frivillig samt att de kunde avsluta intervjun när som helst. Information 
gavs även kring att allt intervjumaterial kommer att avkodas så att enskilda deltagare 
inte kan identifieras av utomstående samt att inspelningarna kommer att raderas efter 
avslutat arbete. Föräldrarna fick efter informationsgivandet ge sitt samtycke till 
ovanstående punkter. Det insamlade materialet i studien har behandlats konfidentiellt 
och endast använts för studiens syfte. Efter avslutat arbete har intervjumaterialet 
förstörts både digitalt och i pappersformat.  
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Resultat 
 
Resultat från kvantitativa data 

Ungdomarnas upplevelse av självkänsla före jämfört med efter programmet 
Resultaten från instrumentet Jag tycker jag är på individnivå för den Globala självkänslan 
vid mättillfälle 2 visar att en ungdom (A) skattade en påtagligt hög självkänsla (7), en 
ungdom (B) skattade en påtagligt låg självkänsla (3) och tre ungdomar skattade inom 
normalzonen (5-6). Vid mättillfälle 3 skattade samtliga ungdomar inom normalzonen (5-
6). Ungdom (B) skattade således vid mättillfälle 3 den enda förändringen, från 3 till 5, 
som var en standardavvikelse i förhållande till instrumentets normering. 

 
Föräldrarnas upplevelse av familjens livskvalitet 

Avseende instrumentet Livskvalité och familjeanpassning saknas fullständiga data för 
ungdomarna B, C och E. Resultatet visar att föräldrarna till ungdom A skattade 41,8 vid 
mättillfälle 2 samt 48,4 vid mättillfälle 3 och föräldrarna till ungdom D skattade 47,0 vid 
mättillfälle 2 samt 48,8 vid mättillfälle 3. Detta visar således på en försämring vid 
eftermätningen. Då instrumentet saknar normering kan inte betydelsen av förändringen 
bedömas. 
 

Föräldrars och lärares upplevelse av förändring 
De individuella föräldraskattningarnas förändring mellan mättillfälle 1 och 2 på SRS tyder 
på en stabilitet före programstart då ingen av föräldrarna till ungdom A, C eller D skattat 
en förändring större än 4 T-poäng. En jämförelse mellan de individuella 
föräldraskattningarna mellan mättillfälle 2 och 3 visar att förälder 1 för ungdom A 
skattade en förbättring vid mättillfälle 3 i jämförelse med mättillfälle 2 medan förälder 2 
skattade en försämring och att skillnaden är större än en standardavvikelse. För ungdom 
D har båda föräldrarna skattat en förbättring och det skiljer en standardavvikelse mellan 
föräldrarnas mätningar. För ungdom C har båda föräldrarna skattat en förbättring mellan 
mättillfälle 2 och 3. Skillnaderna mellan föräldrarnas skattningar är mindre än en 
standardavvikelse. Ungdom E skattades endast av en förälder och därmed var inte en 
jämförelse möjlig. Ungdom B exkluderades vid jämförelsen eftersom data saknades från 
mättillfälle tre och fyra (se tabell 2). 
 
Tabell 2. Föräldrarnas enskilda skattningar på SRS Totalskala vid olika mättillfällen 
redovisat för respektive ungdom 

  Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 3 Tillfälle 4 

Ungdom A Förälder 1 79 78 71 - 
 Förälder 2 82 83 88 - 
Ungdom B Förälder 1 92 80 - - 
 Förälder 2 85 91 - - 
Ungdom C Förälder 1 71 74 69 63 * 
 Förälder 2 81 79 77 - 
Ungdom D Förälder 1 83 87 ** 86 - 
 Förälder 2 85 - 76 - 
Ungdom E Förälder 1 55 *  55 *  68 *  - 

* Enbart en förälder skattade  
** Föräldrarna gjorde en gemensam skattning 
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Gruppmedelvärdet av samtliga föräldraskattningar på SRS Totalskala är i princip 
oförändrade från mättillfälle 2 (76,9 T-poäng) till mättillfälle 3 (75,4 T-poäng). 
Medelvärdet ligger alltså på gränsen mellan området för allvarlig störning och lindrig till 
måttlig störning. Om ungdom E inte inkluderas skulle gruppmedelvärdet för övriga 
ungdomar istället bli 82,4 T-poäng vid mättillfälle 2 samt 77,8 T-poäng vid mättillfälle 3. 
Medelvärdet av föräldraskattningarna för respektive ungdom på totalskalan visade på att 
det för ungdom A och D inte skattats någon förändring större än en standardavvikelse. 
För ungdom B kunde effekten inte bedömas på grund av avsaknad av data från mättillfälle 
3. Ungdom C skattades lägre vid mättillfälle 3 än 2 vilket tyder på en förbättring, samt en 
standardavvikelse lägre (10 T-poäng) vid mättillfälle 4 än vid mättillfälle 3, vilket tyder 
på en fortsatt förbättring. Ungdom C har således skattats från att ligga i den lägre delen 
inom området för allvarlig störning till att ligga i den lägre delen av området för lindrig 
till måttlig störning. Ungdom E skattades mer än en standardavvikelse (13 T-poäng) 
högre vid mättillfälle 3 än mättillfälle 2 vilket tyder på en försämring men det är värt att 
notera att han skattades av en förälder vid samtliga mättillfällen. Ungdom E har således 
skattats från att ligga i den övre delen av normalområdet till att ligga i den nedre delen 
av området för lindrig till måttlig störning (se figur 2). 
 
 

 

Figur 2. Individuella medelvärdet av samtliga föräldraskattningar för respektive ungdom 
(A-E) vid varje skattningstillfälle samt gruppmedelvärde på SRS Totalskala 
  
En jämförelse mellan föräldra- och lärarskattning på SRS Totalskala visade att de skiljde 
sig åt med 15-20 T-poäng vid mättillfälle 2 och 3. Föräldraskattningarna var inom den 
lägre delen av området för allvarlig störning och lärarskattningarna var inom 
normalområdet. Resultatet visade att endast delskalan Social medvetenhet vid 
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föräldraskattningen uppvisade tendens till förbättring, t(3) = 2,42, p < ,05, med låg 
effektstorlek (d = - ,34)(se tabell 3). 
 
Tabell 3. Jämförelse mellan föräldra- och lärarskattning (n=4) vid mättillfälle 2 och 3 för 
samtliga delskalor i SRS samt resultat från beroende t-test och effektstorleksprövning med 
Cohens d 

Skattare Delskala Mättillfälle 2 Mättillfälle 3 T p d 

  M SD M SD    

Föräldrar Total 74,8 13,9 75,4 6,0 -,15 ,89 ,06 

 Social medvetenhet 69,6 9,6 66,6 8,1 2,42 ,09 -,34 

 Social kognition 68,4 11,9 69,8 4,8 -,38 ,73 ,17 

 Social kommunikation 69,0 17,9 70,3 9,7 -,22 ,84 ,09 

 Social motivation  73,6 19,6 80,0 11,3 -,86 ,46 ,41 

 Autistiska manér 78,1 9,7 79,5 6,0 -,18 ,87 ,18 

Lärare Total 57,0 10,3 58,8 9,4 -,39 ,73 ,18 

 Social medvetenhet 54,3 15,0 52,3 8,8 ,30 ,79 -,16 

 Social kognition 58,0 9,8 58,8 9,1 -,24 ,84 ,08 

 Social kommunikation 54,3 8,5 64,8 20,7 -,94 ,42 ,71 

 Social motivation 61,0 12,8 62,8 12,1 -,36 ,74 ,14 

 Autistiska manér 56,3 12,1 57,3 11,9 -,21 ,85 ,08 

 
  
Medelvärdet av föräldra- och lärarskattningarna på SRS Total- och delskalor för 
respektive ungdom från mättillfälle 2 och 3 visade att det fanns förändringar som var 
större än en standardavvikelse. Dock fanns ingen samstämmighet i vilka delskalor som 
en sådan stor förändring hade skattats. På de delskalor som föräldrarna hade skattat en 
förändring hade alltså inte lärarna skattat en förändring och vice versa. För ungdom A 
skattade föräldrarna Autistiska manér 11 T-poäng högre vilket innebär en försämring. 
För ungdom B visade lärarskattningen dels en försämring motsvarande 13 T-poäng på 
totalskalan, vilket innebar en förflyttning från normalområdet på totalskalan till området 
för lindrig till måttlig störning. Lärarskattningen för ungdom B visade också på en 
försämring avseende delskalorna Social medvetenhet (15 T-poäng), Social 
kommunikation (43 T-poäng), Social motivation (13 T-poäng) samt Autistiska manér (13 
T-poäng). För ungdom C skattade föräldrarna Autistiska manér 10 T-poäng lägre vilket 
innebar en förbättring. Lärarskattningen för ungdom D uppvisade förbättringar på 
delskalorna Social medvetenhet (15 T-poäng) och Social motivation (10 T-poäng). 
Ungdom E uppvisade skilda resultat vid föräldra- respektive lärarskattning. 
Föräldraskattningen, som gjordes av en förälder, uppvisade försämrade resultat på såväl 
Totalskalan (13 T-poäng) som delskalorna Social kognition (11 T-poäng), Social 
kommunikation (17 T-poäng), Social motivation (28 T-poäng) samt Autistiska manér (18 
T-poäng). Lärarskattningen för ungdom E visade däremot på oförändrade eller 
förbättrade resultat på Totalskalan och samtliga delskalor förutom på delskalan Social 
medvetenhet (10 T-poäng) som alltså uppvisade en förbättring (se tabell 4). 
 
 



16 
 

Tabell 4. Medelvärden från föräldra- och lärarskattningar på Total- och delskalor i SRS för 
respektive ungdom. 

Ungdom Delskala Förälder 
Tillfälle 2 

Förälder 
Tillfälle 3 

Lärare 
Tillfälle 2 

Lärare 
Tillfälle 3 

A Totalskala 80,5 79,5 49 54 
 Social Medvetenhet 59 57 38 40 
 Social kognition 79,5 74,5 50 53 
 Social kommunikation 78 81 49 56 
 Social motivation 91 86 62 67 
 Autistiska manér 70,5 81,5 44 48 
B Totalskala 85,5 - 55 68 
 Social Medvetenhet 63,5 - 45 60 
 Social kognition 77,5 - 62 70 
 Social kommunikation 77,5 - 51 94 
 Social motivation 93 - 59 72 
 Autistiska manér 90,5 - 53 66 
C Totalskala 76,5 73 55 - 
 Social Medvetenhet 73,5 68 60 - 
 Social kognition 74 70,5 59 - 
 Social kommunikation 72 64,5 51 - 
 Social motivation 59,5 63,5 53 - 
 Autistiska manér 86 76 56 - 
D Totalskala 87 81 72 65 
 Social Medvetenhet 81 76,5 67 52 
 Social kognition 68 71 70 62 
 Social kommunikation 83 75,5 67 63 
 Social motivation 90 88,5 77 67 
 Autistiska manér 87 73,5 73 69 
E Totalskala 55 68 52 48 
 Social Medvetenhet 65 65 67 57 
 Social kognition 52 63 50 50 
 Social kommunikation 43 60 50 46 
 Social motivation 54 82 46 45 
 Autistiska manér 69 87 55 46 

Förändringar ≥ en standardavvikelse markerade med fet text 
  
 
Resultat från kvalitativa data 
I samband med den kvalitativa analysen framkom två huvudteman Beskrivning av  
förändring och Tankar kring förändringen. Varje huvudtema har 2-4 underteman som är 
representativa för huvudtemat (se tabell 5). 
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Tabell 5. Huvudteman och underteman för kvalitativa data 

Huvudtema Undertema 

Beskrivning av förändring 

  
  
 

Tankar kring förändringen 

- Social kommunikation 

- Social motivation 

- Förändringens konsekvenser för familjen. 

 

- Tankar kring varför man inte sett någon förändring 

- Tankar kring vad förändringen kan bero på 

 
  

Beskrivning av förändring 
Inom huvudtemat framkommer skilda upplevelser av huruvida KONTAKT har inneburit 
någon förändring och när förändringen i så fall har ägt rum. I ett tidigt skede i 
intervjuerna angav i vissa fall respondenterna att de inte märkt någon förändring med 
avseende på sociala färdigheter vare sig under eller efter programmet. I fortsatt intervju 
framkom dock att de upplevt förändringar på olika sätt såväl under som efter 
programmet.  
 

Social kommunikation 
Respondenterna beskrev förändringar som handlade om att ungdomarna hade blivit mer 
medvetna om sina känslor och dessutom börjat ge uttryck för dem. Även om ungdomarna 
tidigare gett uttryck för sina egna känslor så hade de nu börjat använda ord för att 
beskriva dem. Det framkom även att ungdomarna är tydligare när de uttrycker sina 
tankar och när de säger vad de vill. De förstår även att andra inte kan veta vad de tänker 
om de inte själva säger det. Dessutom upplevde respondenterna att ungdomarna nu kan 
sätta ord på känslor som de ser hos andra.  
 

Ja, det tycker jag att vi märkte (. . . ) att efter några gånger så började han att 
uttrycka vad han kände. Och det har han aldrig någonsin gjort. 
Förut har han kunnat skrika och storma iväg (. . .) nu säger han tydligare (. . . ) vad 
det är han tänker. 
 
 (. . .) Han skulle ta kort på sig själv (. . . ) och vart ju jätteglad, han sade det “Men 
jag ser glad ut” och det skulle han ju aldrig ha tänkt på innan. 
 
 (. . .) och så kunde han också säga: “Ja, jag ser ju att du är ledsen mamma”. 

 
 Social motivation 
I materialet framkom att respondenterna upplevt att ungdomarna har visat på mer 
motivation till social interaktion och att ingå i sociala sammanhang. De beskriver att de 
upplever att ungdomarna har börjat ta mer kontakt med och vilja umgås mer med 
familjen, att de vill lära sig och prova på nya saker samt att de ville gå på träffarna till 
programmet. 
 

(. . .) Men det vi har sett det är ju … ja han har blivit nyfiken på att vilja lära sig, han 
ville lära sig att provåka buss. . . . Han har ju varit lite mer öppen för att prova alltså 
saker (. . .) 
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(. . .) det som har hänt under det senaste asså under tiden som han har gått i 
gruppen är ju att vi har ju märkt att han kommer ut från sitt rum mer än vad han 
gjorde innan men jag vet inte om det är för att han har ju ett, han har ju, det är bara 
min upplevelse att han kommer ut och att han är med och har varit med och mer 
men jag vet inte om det är ju en förbättring det är väl en förändring 
 
(. . .) min äldsta son vill sitta med oss och orkar sitta med oss under en måltid och 
faktiskt pratar, är ju som en del av familjen under just det stunden, det är ju har 
varit helt fantastiskt (. . .) inte varenda kväll men att bara komma ut och vara med 
oss dom flesta kvällar när vi äter middag är ju jättestort 
 
(. . .) en förändring möjligtvis då det var ju att först, först ville han inte gå dit [till 
programträffarna] alls sen efter, efter två gånger så gick han ju gärna dit. 

 
 Förändringens konsekvenser för familjen 
Respondenterna upplevde att förändringarna skapade olika konsekvenser för familjen, 
till exempel en annan upplevelse av gemenskap i familjerna samt ledde till att föräldrarna 
kunde ställa frågor till ungdomarna som de tidigare inte hade kunnat göra.  
 

Ja eehm asså det, en annan upplevelse av gemenskap i familjen. . . . och ett, ett 
annat sätt att kunna checka av att hur, att kolla hur, kunna fråga C själv om hur 
han mår och att kunna, istället för att behöva knacka på hans dörr och gå in i det 
som är hans utrymme och .. det är så väldigt mycket enklare om han kommer in i 
det gemensamma utrymmet och väljer själv att delta (. . .) 

 
(. . .) Nja, det är nog mer att jag har börjat fråga honom mer om vad han känner, eh 
som jag inte har gjort förut för han har inte haft ord för det. 

 
Han är ju jättesvår att få med sig ut (. . .) när det har varit men saker inom familjen 
och så (. . .) nu försöker han i alla fall (. . .) och det är ju en grej som har blivit, alltså 
stor för hela familjen. 
 
Tankar kring förändringen 

Huvudtemat inkluderar respondenternas tankar kring varför de upplevt, eller inte 
upplevt, en förändring och vad orsaken till det skulle kunna vara. 
 
 Tankar kring varför man inte sett någon förändring 
Respondenterna har olika tankar kring varför de inte upplevde någon förändring. Bland 
annat uppkom att det var för få träffar och att det tog relativt lång tid för ungdomarna att 
bli trygga i gruppen. De anger också att ungdomarna inte har pratat så mycket om själva 
programmet och att det därför är svårt att veta vad de har tagit till sig av  
programmet. Även om respondenterna tror att det skett en förändring så tänker de att 
den kanske inte märks i hemmet som är en plats för återhämtning. 
 

Det man skulle önska är ju att de hade fått träffas dubbelt så många gånger (. . .) 
jag tror ju att det krävs väldigt många gånger för att se en förändring. 
 
(. . . ) ja från början hade det tagit några gånger innan de som , ja började prata 
med varandra. 
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Eehm men eftersom han har ju inte pratat så himla mycket om själva programmet 
eller hur han ser kring det eller hur asså det är ju svårt att veta vad han tagit till 
sig av programmet också. 
 
Lite svårt att se också med tanke på att jag ser honom väldigt sällan i situationer 
tillsammans med andra människor än närmaste familjen. 
 
(. . .) jag tänker såhära förmodligen har det skett förändringar som han inte ger 
uttryck för i hemmiljön (. . . ) dom har han gjort i den miljön som dom befann sig i 
medans dom hade grupp. (. . . ) hemma så är det hans fristad när det gäller det här 
med att vara tvungen att vara social. 

 
 Tankar kring vad förändringen kan bero på 
I materialet framkommer skilda upplevelser kring huruvida KONTAKT är orsaken till 
förändringen eller inte. Respondenterna har flera alternativa förklaringar till 
förändringen, såsom att ungdomarna kan ha utvecklats mognadsmässigt sedan starten 
av programmet och att de kan ha utvecklat andra behov än tidigare. De tänker även att 
avsaknaden av skolgång under sommaren kan ha lett till att ungdomarna kan fokusera 
sin energi på att vara sociala i hemmiljön. 
 

Och du tänker att det har att göra med KONTAKT? 
Ja, jag… antingen det eller att han är 15 år och har börjat tänka själv, inte 
vet jag, men det kom så… i så fall kom KONTAKT så rätt i tiden så att det 
fångade upp det där som han själv egentligen redan visste. Jag vet inte, det 
är svårt att säga. 
 
Och du tänker att det har att göra med det här KONTAKT-programmet? 
Ja, det gör jag. 
 
(. . .) då vet man att under sommarlovet då, då kostar inte skolan nånting. Så att 
det kan, det är ju som svårt att säga nu under sommaren om det, det var ju att han 
inte gick i skolan som gjorde att han kom ut och var med oss mer, eller om det var 
ju gruppen som att gå i den här gruppen som jo, så att det, det kan jag faktiskt inte 
uttala mig om, om det är själva gruppen som har hjälpt honom vilja komma ut och 
vara med oss mer. 
 
(. . .) det kan mycket väl vara programmet men det kan ju också bara vara att han 
har ju nått en viss mognad eller har utvecklat andra behov eller kommit ja jag vet 
ju inte. Men jag kan inte säga att programmet inte har påverkat eller legat till grund 
för, eller varit en del av orsaken till att han har hans beteende har förändrats (. . .) 

 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att utvärdera kort- och långsiktiga behandlingseffekter av 
KONTAKT vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten. Resultatet visade på att 
det inte skett någon signifikant förändring gällande ungdomarnas självkänsla på 
gruppnivå. Vad gäller föräldrarnas upplevelse av familjens livskvalitet visade kvantitativa 
data på väldigt små eller oförändrade resultat medan kvalitativa data antydde en positiv 
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förändring. Vad gäller föräldrarnas upplevelse av ungdomarnas sociala färdigheter 
upplevde flera föräldrar en förbättring. Lärarna skattade inga signifikanta förändringar 
på gruppnivå avseende ungdomarnas sociala färdigheter.  Resultatet på gruppnivå visade 
dock att lärarna överlag skattade mindre problem än föräldrarna såväl före som direkt 
efter programmet.  
 
Ungdomarnas självkänsla 
Gällande ungdomarnas självkänsla utifrån den globala skalan för instrumentet Jag tycker 
jag är uppvisade en individ en klinisk förbättring. Förändringen var dock inte förväntad 
då programmets huvudsyfte inte är att förbättra självkänsla. Det skulle kunna vara så att 
KONTAKT kan förbättra en redan dålig självkänsla, vilket kan förklara varför det blivit en 
positiv förändring för deltagaren som skattade dålig självkänsla medan det för resterande 
deltagare inte skett någon förändring. Samtidigt är det svårt att veta om det är just 
programmet som lett till förbättringen. Andra tänkbara förklaringar skulle kunna vara att 
den ungdomens självkänsla har påverkats av någonting utanför programmet eller att det 
är en följd av ungdomens egen utveckling då ungdomar i denna ålder normalt sett 
genomgår förändringar (Thernlund, 2013). En annan tänkbar förklaring är att 
instrumentet inte är tillräckligt känsligt då det enbart använder fyra skalsteg. 
Ungdomarna kan således uppleva en förändring men att den inte är tillräckligt stor och 
därför inte fångas av instrumentet. Programmet tycks således inte påverka deltagare som 
har en god självkänsla vid programstart men det utesluter inte att det skulle kunna ha en 
positiv effekt för deltagare som har en dålig självkänsla redan vid programstart.  
 
Föräldrarnas upplevelse av familjens livskvalitet 
För måttet livskvalitet återfanns en skillnad mellan det föräldrarna skattade vid 
mättillfälle 2 och 3 och det de sade vid intervjun. Kvantitativa data visade på väldigt små 
eller oförändrade resultat men betydelsen är väldigt svår att tolka då instrumentets 
kvalité är bristfällig medan kvalitativa data dock visade på en positiv förändring. Vid 
intervjuerna framkom att föräldrarna upplevde en förbättring avseende familjens 
livskvalitet redan under pågående program och att de delvis kopplade förändringen till 
KONTAKT. Dock skulle förändringen kunna bero på andra saker i ungdomarnas liv, till 
exempel ungdomarnas naturliga utveckling och mognadsnivå eller andra förändringar 
under sommarlovet. 
 
Det är svårt att bedöma KONTAKT-programmets effekt genom instrumentet Livskvalité 
och familjeanpassning på grund av instrumentets brister och att det endast finns 
jämförbara data för två familjer. Däremot tyder de i princip oförändrade resultaten vid 
de olika mättillfällena för just de familjerna på att ungdomarnas hemmiljö varit relativt 
stabil under programmet. Detta kan tolkas som att de förändringar som fångats upp av 
övriga instrument inte behöver bero på någonting som har hänt i dessa ungdomars 
hemmiljö. 
 
Föräldrars upplevelse av förändring 
När det gäller ungdomarnas sociala kompetens i den naturliga omgivningen som skattad 
av föräldrarna före och efter KONTAKT pekade resultaten på att flera föräldrar upplevde 
en förbättring i ungdomarnas förmåga till social interaktion. Detta visade sig genom att 
flera föräldrar skattade en tendens till förbättring på totalskalan på SRS samt uttryckte 
en förbättring vad gäller social interaktion i intervjun. De kvantitativa resultaten var dock 
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inte lika tydliga som de kvalitativa men sammantaget verkade resultatet peka på en 
tendens till förbättring. 
 
Resultaten, med en skillnad mellan kvantitativa och kvalitativa data, där kvalitativa data 
uppvisade mer positiva förändringar, är överensstämmande med resultat från en tidigare 
svensk utvärdering som också använde bland annat SRS som instrument 
(Aspergercenter, Habilitering och Hälsa, SLSO, 2014). Att dess deltagare skattades med 
en större problematik enligt SRS (M=94,5) samt att resultaten inte differentierades 
utifrån olika åldersgrupper försvårar dock en direkt jämförelse med föreliggande studie. 
De kvantitativa resultaten liknar även resultaten från en tidigare pilotstudie (Barn- och 
ungdomshabiliteringen, 2014b) då föräldra- och lärarskattningen skiljer sig åt på samma 
sätt avseende hur de skattar barnens och ungdomarnas problematik. På individnivå finns 
det i båda fallen exempel på hur vissa skattar en förbättring medan andra skattar en 
försämring. Även om föräldrarna var nöjda efter Barn- och ungdomshabiliteringens 
pilotstudie så visar denna studies kvalitativa resultat mer tydligt på konkreta 
förbättringar. De kvalitativa resultaten är naturligtvis unika för varje familj men eftersom 
flera familjer beskriver liknande förbättringar är det ändå möjligt att tolka detta som ett 
resultat av KONTAKT. 
 
Den upplevda förbättringen skulle kunna bero på KONTAKT-programmet då det 
framkom i föräldraintervjuerna att programmet kunde vara en faktor som lett till 
förändringen. Kvalitativa data visar entydigt på förbättringar med flera tydliga 
underteman som till exempel Social kommunikation och motivation. Skattningarna på 
SRS delskalenivå uppvisar skiftande resultat med överlag små förändringar.  En styrka 
med SRS är att även om Totalskalan är viktigast så anses delskalorna kunna användas vid 
utvärdering av behandlingsprogram (Constantino & Gruber, 2005). Endast delskalan 
Social medvetenhet visar på en något tydligare tendens till förbättring. Att kvantitativa 
och kvalitativa data inte visar på lika tydliga sociala förbättringar skulle kunna bero på 
en eller flera saker, till exempel att SRS med fyra skalsteg är för okänsligt för att kunna 
fånga upp de förändringar som skett och att de förändringar som inte anses tillräckligt 
stora för att ändra skalsteg därmed inte registreras. Det skulle även kunna vara så att 
frågorna i intervjun kanske inte fångar upp social medvetenhet på ett bra sätt men även 
att resultatet kan påverkas av det faktum att det i intervjun finns en risk för att förstoring 
av förändringen kan ske. SRS uppmanar respondenten att skatta upplevelsen under den 
senaste sexmånadersperioden och inte det aktuella dagsläget. Detta är en brist som kan 
innebära att en stor förbättring som endast har visat sig en kort period den senaste tiden 
inte får genomslag i skattningen (Constantino & Gruber, 2005). Intervjuerna visar att 
föräldrarna tror att det skulle ha varit värdefullt för ungdomarna att träffas fler gånger 
då de upplever att det tog ett antal träffar för att komma in i gruppen. Detta gör att arbetet 
kan ha gått långsammare i början av programmet och att fler träffar hade gett mer effekt 
vilket ligger i linje med erfarenheter från tidigare genomföranden av KONTAKT (Bölte 
och Chique-Olsson, 2011).  
 
Bortfallet avseende kvantitativa data försvårar jämförelsen med hur det ser ut fyra 
månader efter avslutat program. För den ungdom som skattning har gjorts fyra månader 
efter avslutat program kan en förbättring ses. Det är tyvärr svårt att utifrån detta kunna 
uttala sig om eventuella långtidseffekter vilket annars hade varit mycket värdefullt då 
tidigare studier har haft svårt att påvisa just långtidseffekter för sociala 
färdighetsträningsprogram (Rao, Beidel & Murray, 2008). Hade fullständig kvantitativ 
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data för mättillfälle 4 funnits hade det inte bara kunnat visa på långtidseffekter utan också 
kunnat möjliggöra en intressant jämförelse med kvalitativa data. 
 
En föräldraskattning på SRS visar på en relativt stor försämring på totalskalan.  Eftersom 
studien omfattar få deltagare försämras således resultatet på gruppnivå relativt mycket 
på grund av en enskild skattning. Att den skattningen gjordes av en förälder till skillnad 
från de övriga som skattades av två olika gör alltså att en enskild skattares bedömning 
får ett stort genomslag. Att SRS kräver två oberoende skattningar när det används för 
diagnostisering kan även påverka pålitligheten hos de skattningar i studien som gjorts av 
endast en person (Constantino & Gruber, 2005). Eftersom det även saknas kvalitativa 
data för denna ungdom är det svårt att veta vad den stora förändringen beror på. En 
alternativ förklaring skulle kunna vara att resultatet inte indikerar en försämring hos 
ungdomen utan att den skattade föräldern fått en ökad medvetenhet om olika problem. 
 
Lärares upplevelse av förändring 
Lärarna skattade inga signifikanta förändringar på gruppnivå avseende totalskalan på 
SRS. För en ungdom har en försämring som är större än en standardavvikelse skattats på 
total- och delskalenivå. För två ungdomar har förbättring skattats på delskalan Social 
medvetenhet. Då lärarskattningarna inte alltid var gjorda av samma lärare är det svårt 
att uttala sig om resultaten då olika skattare kan ha bedömt en och samma ungdom på 
olika sätt. Lärarna skattade ungdomarna inom normalområdet vilket till exempel skulle 
kunna förklaras genom att ungdomarna inte uppvisar några svårigheter i skolmiljön. Det 
faktum att ungdomarnas problematik skattades relativt lågt av lärarna skapar också 
osäkerhet dels kring om ungdomarna tillhör den egentliga målgruppen för KONTAKT och 
dels vilken effekt som man då egentligen skulle kunna förvänta sig (Constantino & 
Gruber, 2005). Detta antagande stöds även av att det framkom i intervjuerna att 
ungdomarna lade mycket energi i skolan på att vara sociala. En annan förklaring skulle 
kunna vara att lärarna, eftersom de är vana att arbeta med ungdomar med liknande 
problematik, inte upplever att ungdomarnas problematik är särskilt svår. 
 
Skillnader mellan föräldrarnas och lärarnas upplevelse 
En styrka i instrumentet SRS är att det finns separata normeringar för lärar- och 
föräldraskattningar. Att föräldra- och lärarskattningar kombineras gör det möjligt att 
jämföra resultaten och att en djupare förståelse för ungdomens fungerande därmed kan 
nås (Constantino & Gruber, 2005). En jämförelse på totalskalan för SRS på gruppnivå 
mellan föräldra- och lärarskattning visade att lärarna skattade överlag betydligt mindre 
problem än föräldrarna såväl före som direkt efter programmet. Skillnaden var mellan 
15-20 T-poäng vid båda mätningarna. En tolkning skulle kunna vara att föräldrarna och 
lärarna upplever barnens problematik olika, där lärare upplever problematiken som 
mindre. En annan tänkbar förklaring skulle kunna vara att ungdomarna uppvisar mer 
problematik i hemmiljön än i skolmiljön. Det framkommer i intervjuerna att ungdomarna 
lägger mycket energi i skolan på att vara sociala och använder hemmiljön för 
återhämtning. Eftersom instrumentet använder skilda normeringar för lärare och 
föräldrar så är det således mer sannolikt att resultaten tyder på den senare tolkningen. 
Att resultaten påvisar en skillnad mellan olika miljöer är intressant eftersom tidigare 
studier pekat på att just sådana effekter är svåra att finna (Williams White, Keonig & 
Scahill, 2007). 
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Resultatet på gruppnivå på SRS Totalskala vid föräldraskattningen påverkas av att en 
försämring skattades för en ungdom. För den ungdomen skiljde sig föräldra- och 
lärarskattning åt, föräldraskattningen visade på en stor försämring samtidigt som 
lärarskattningen visade på en svag förbättring. Förklaringen kan ligga i att föräldern har 
blivit mer medveten om ungdomens svårigheter genom deltagandet i KONTAKT-
programmet. Det faktum att olika lärare har skattat kan också ha påverkat resultatet. Det 
skulle även kunna vara så att ungdomen inte uppvisar några svårigheter i skolmiljön men 
däremot i hemmiljön. Skulle den ungdomen inte räknas med i föräldraskattningen skulle 
det resultera i en betydligt större förbättring på gruppnivå på totalskalan. 
 
Begränsningar med studien 
Även om studien har visat på många intressanta resultat finns ett antal aspekter som bör 
tas i beaktande vid tolkning av resultaten. Ett observandum är att urvalet i studien är litet 
vilket innebär att det finns begränsningar vad gäller generaliserbarheten. Även 
möjligheten att göra meningsfulla statistiska analyser har begränsats varför kvantitativa 
resultat ibland presenteras enbart deskriptivt. Grupperna i KONTAKT-programmet 
består av 4-8 personer vilket gör att ett litet urval är att förvänta vid undersökningar av 
ett programgenomförande och är något som även kan ses i andra studier av metoder för 
social färdighetsträning (Beaumont & Sofronoff, 2008; Williams White, Keonig & Scahill, 
2007; DeRosier et al., 2011; Hirvikoski et al., 2015). I framtida studier skulle ett större 
urval vara gynnsamt för att bättre kunna uttala sig om effekten av programmet. Om även 
skattning från behandlare inkluderades skulle effekten av KONTAKT-programmet i den 
kliniska miljön kunna jämföras med föräldra- och lärarskattningarna för att få en djupare 
förståelse för ungdomarnas fungerande. Att dessutom genomföra intervjuer med såväl 
lärare som föräldrar skulle kunna svara på många av frågorna kring huruvida 
förändringen endast har tagit sig uttryck i en av miljöerna. 
 
Även om kombinationen av instrumenten i denna studie har gett vissa resultat skulle det 
i framtida studier vara intressant att undersöka om det finns lämpligare instrument att 
använda för att mäta de olika aspekterna av sociala färdigheter. Att också försöka väga 
de kvantitativa och kvalitativa resultaten mot varandra på ett bättre sätt vore värdefullt. 
Denna studie har gett de kvalitativa resultaten relativt stor tyngd då de till exempel har 
ansetts visa på tydliga förbättringar och ge exempel på positiv förändring. Men att utifrån 
intervjuer som varierar mellan 5-20 minuter dra sådana slutsatser är inte helt självklart 
och möjligtvis kan det ha påverkat den sammantagna tolkningen av studiens resultat.  
 
Att ungdomar i den aktuella åldersgruppen normalt sett genomgår förändringar gör det 
svårt att uttala sig om huruvida resultaten faktiskt beror på KONTAKT samtidigt som den 
varierande symtombilden hos personer med AST också gör det svårt att bedöma om 
personerna i studien är representativa för populationen (Bölte & Choque-Olsson, 2011). 
Eftersom denna studies urval endast består av pojkar skulle det vara värdefullt att även 
utvärdera effekten av KONTAKT på en kvinnlig population för att veta om metoden är 
användbar för både flickor och pojkar. Genomförandet av denna studies KONTAKT-
omgång följer i stort manualen med undantag för ett fåtal avvikelser, till exempel hur ofta 
träffarna genomförts och att ungdomarna inte ville delta i rollspelen som istället 
genomfördes av ledarna med ungdomarna som åskådare. Det är svårt att veta om och hur 
detta kan ha påverkat resultaten. Att göra avsteg kan dock ibland vara lämpligt då 
flexibilitet mot deltagarna kan öka deltagarnas motivation att delta och att denna typ av 
problem kan uppstå har även uppmärksammats tidigare (Bölte & Choque-Olsson, 2011). 
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Studien har haft som målsättning att studera effekter av KONTAKT huvudsakligen utifrån 
föräldrar och lärare men utan någon egentlig ansats att undersöka vad det faktiskt är som 
förändras hos ungdomarna. En högre differentiering avseende datainsamling och 
bearbetning skulle kunna ge sådana ledtrådar utifrån om det till exempel handlar om 
mindre skillnader i form av förändrad ögonkontakt eller mer komplexa uttryck för ökad 
social färdighet. Andra studier antyder att förändringen som social färdighetsträning 
medför för ungdomar med AST helt enkelt handlar om att de blir bättre på att såväl 
initiera som besvara sociala kontakter och får en minskad rädsla för förändringar i den 
närmaste miljön (Barry et al., 2003).  
 
Även om detta gör att denna studies resultat bör tolkas med försiktighet så visar de ändå 
på en tendens till förbättrade sociala färdigheter för flera ungdomar i samband med 
KONTAKT-programmet. Studien har även flera styrkor som till exempel att den, till 
skillnad från tidigare studier, har använt sig av två förmätningar som gör det möjligt att 
bättre bedöma deltagarnas baseline före interventionen. Studien har även använts sig av 
såväl föräldra- som lärarskattningar och haft ansatsen att mäta långtidseffekter fyra 
månader efter avslutat program. Användningen av lärarskattningar gör det möjligt att 
utvärdera ungdomarnas fungerande i ytterligare en miljö som de spenderar mycket tid i 
förutom hemmiljön. Genom att använda skattare från olika delar av ungdomarnas liv 
öppnas möjligheten till en bredare förståelse kring ungdomarnas fungerande. Att 
använda såväl kvantitativa som kvalitativa data är en styrka och har gjort att studien kan 
beskriva förändringar som uppstått på ett mer mångsidigt sätt. Kombinationen av 
enkäter och intervjuer har varit värdefullt för att ge en så fullständig bild som möjligt av 
KONTAKT-programmets effekter och har lett till att studien har funnit intressanta 
skillnader till exempel mellan hur föräldrarna skattar förändringen kvantitativt och vad 
de beskriver vid intervjuerna. 
 
En styrka med den kvalitativa datainsamlingen är att intervjumallen utformades utifrån 
att fånga upp samma typ av förändring som i två av enkäterna vilket gör att resultaten 
kan användas vid jämförelse med de kvantitativa resultaten. De kvalitativa data som 
insamlades visade på tydligare förbättringar än de kvantitativa och det är möjligt att 
intervjuerna är bättre på att fånga upp mindre förändringar. Även om det kvantitativa 
databortfallet vid mättillfälle 4 begränsade möjligheten att bedöma långtidseffekterna så 
kunde detta i viss mån kompenseras för genom data från intervjuerna som gav 
möjligheten till en förståelse för hur effekter av KONTAKT upplevs i hemmiljön efter 
programmet. Detta ligger i linje med andra studier som också visar att intervjuer kan vara 
ett bra komplement till enkäter (Aspergercenter, Habilitering och Hälsa, SLSO, 2014). 
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis verkar KONTAKT kunna vara en gynnsam metod för social 
färdighetsträning för ungdomar med AST. Att resultaten fångar upp tendenser till 
förbättringar ligger i linje med tidigare studier av KONTAKT (Aspergercenter, 
Habilitering och Hälsa, SLSO, 2014; Herbrecht et al., 2009; Herbrecht & Poustka, 2007). 
Däremot är det svårt att med säkerhet kunna uttala sig om huruvida KONTAKT är en 
bättre metod än andra eftersom det finns andra interventioner för social 
färdighetsträning som också uppvisat gynnsamma resultat (Beaumont & Sofronoff, 2008; 
Williams White, Keonig och Scahill, 2007; DeRosier, Swick, Davis, McMillen & Matthews, 
2011; Hirvikoski et al., 2015).  
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Studiens resultat skulle kunna ha kliniska implikationer eftersom de antyder att 
KONTAKT är en fungerande metod. Studien visar också på hur viktigt det är att 
kvalitetssäkra genomförandet av KONTAKT för att ge förutsättningar för utvärderingar 
och jämförande studier. Även om resultaten inte är helt entydiga borde KONTAKT kunna 
fortsätta att användas i väntan på framtida utvärderingar genom mer omfattande RCT-
studier. Om de omfattade fler deltagare och använde standardiserade instrument i 
kombination med intervjuer skulle jämförelser mellan behandlings- och kontrollgrupper 
kunna ge bättre svar på frågan om huruvida KONTAKT är en effektiv intervention. Den 
rapport som KIND publicerar 2016 kommer att vara ett intressant och viktigt steg på 
vägen. 
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