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Abstract 

Children and adolescents with Autism spectrum disorder (ASD) are at greater risk of 

experiencing anxiety symptoms of various kinds. Previous studies have shown the effect of 

Cognitive behavior therapy to help reduce anxiety in patients with ASD. In this literature 

review, we examine the scientific and methodological quality of seven randomized controlled 

trials (RCT), as well as which CBT interventions can be helpful against social anxiety for 

children and adolescents with ASD. All articles we have reviewed argue that CBT interventions 

that focus on social skills and anxiety treatment indicate positive improvement even after one-

year follow-up. Numerically, all the studies we have examined have high values, but if you look 

at key factors such as Power analysis and clinical significance, the scientific quality varies. The 

studies that compared CBT interventions with alternative treatment show that CBT does not 

give better results than the control groups. In summary, the studies show that increased social 

skills, improved relational interaction and decreased anxiety symptoms, overall, decreased ASD 

symptoms. This work has given us insight into how complicated and laborious it must be to 

carry out an RCT with high scientific quality, both reliability and validity.  
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Sammanfattning 

Barn och ungdomar med autismspektrumstörning (ASD) löper större risk att uppleva 

ångestsymtom av olika slag. Tidigare studier har visat att effekten av kognitiv beteendeterapi 

(KBT) kan minska ångest hos patienter med ASD. I denna litteraturöversikt har vi granskat den 

vetenskapliga och metodologiska kvaliteten i sju randomiserade kontrollerade studier (RKS), 

samt vilka KBT interventioner som kan vara till hjälp mot social ångest hos barn och ungdomar 

med ASD. Alla artiklar som vi har granskat hävdar att KBT interventioner som fokuserar på 

sociala färdigheter och ångestbehandling indikerar positiv förbättring även efter ett års 

uppföljning. Studierna som jämför KBT interventioner med alternativ behandling visar att KBT 

inte ger bättre resultat än kontrollgruppens. Numeriskt har samtliga studier vi granskat höga 

värden, men tittar man på nyckelfaktorer som Power analys och klinisk signifikans, så varierar 

den vetenskapliga kvalitén. Sammanfattningsvis visar studierna att ökade sociala färdigheter, 

förbättrad relationsinteraktion och minskat ångestsymtom, totalt sett minskade ASD-symtom. 

Detta arbete har gett oss insikt i hur komplicerat och mödosamt det måste vara att genomföra 

en RKS med hög vetenskaplig kvalitet vad avser reliabilitet och validitet. 

 

Nyckelord: autism, KBT, social ångest, sociala färdigheter, ungdomar 
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Autism spektrum störning & KBT interventioner 

En litteraturstudie om barn och unga med autism spektrum störning och social 

ångest 

I vår profession har vi kommit i kontakt med patienter som har autismspektrumstörning 

(ASD) i kombination med ytterligare funktionsvariationer och psykisk ohälsa. En av oss arbetar 

inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och rehabilitering av unga 

med multi funktionsnedsättningar och hörselnedsättning/dövhet. De klarar ofta inte av ett 

självständigt vuxenliv utan behöver mycket fortsatt stöd från LSS och Vuxenhabiliteringen när 

de blir äldre och ska klara sig själva. Som det ser ut nu så finns inte den hjälpen för den här 

målgruppen förutom i vissa patientfall som kommunerna inte klarar av att hantera. Här finns 

det ett glapp mellan individens behov och samhällets stödinsatser. Vår ansats har varit att 

undersöka KBT interventioner som fungerar och förhoppningsvis kunna internutbilda 

medarbetare och höja kvalitén på vårdinsatserna, vilket skulle resultera i högre livskvalitet hos 

brukarna. 

Bakgrund 

ASD 

ASD har visat sig vara en följd av att hjärnan på ett tidigt stadium tar en annan 

utvecklingsväg än den typiska. Det rör sig om mönster av utvecklingsavvikelser där det 

fortfarande är mycket vi inte känner till (Sörngård, 2018). ASD ingår I gruppen 

neuropsykiatriska eller utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar (neurodevelopment 

disorders). ASD förekommer vid alla begåvningsnivåer från särbegåvning till mycket svår 

intellektuell funktionsnedsättning (SFBUP, 2021). 

För att ett barn ska få diagnosen autism spektrum störning enligt Diagnostics and 

Statistic Manual of Mental Disorders, (DSM-5), behöver kriterier uppfyllas inom nedan 

beskrivna två huvudområdena (Öst, 2010). Uppvisar man symtom bara inom ett av dessa 

områden så är det inte autism spektrum störning. I DSM-5 skiljer man inte längre på socialt 

samspel och kommunikation. Därför används istället dessa två huvudområden:  

Första huvudområdet (begränsning i social kommunikation och socialt samspel) 

handlar kriterierna om begränsningar i socio emotionell ömsesidighet, ickeverbal 

kommunikation och i personliga relationer. Området har tre kriterier som ska uppfyllas. En 

förutsättning för att kommunikationen ska bli ömsesidig är att de kan läsa av sin samtalspartner, 

märka när hen har något att säga och släppa in den andre i samtalet. Att kunna läsa någons 

kroppsspråk. Dessa svårigheter kan visa sig genom nedsatt frekvens av kontakt med andra 

barn/vuxna eller annorlunda sätt att svara på och ta kontakt och/eller som svårigheter med 

samlek, fantasilek och lekkoder (SFBUP, 2021). Forskningen har visat att individer med autism 

har ett begränsat kroppsspråk, ögonkontakten är ofta sparsam och/eller avvikande och inte 

samordnad med annan kommunikation på ett adekvat sätt (SFBUP, 2021). Kanske upplevs 

ögonkontakt som obehagligt. Ofta har man en sparsam mimik och är försiktig med gester 

(Sörngård, 2020). Det har också framkommit att personer med ASD har en högre sensivitet för 

känslouttryck hos sig själv och hos andra. Detta bidrar ofta till att personer med ASD över – 

eller under reglerar känslor, vilket ger svårigheter i empatiskt turtagande (Sörngård, 2018).  
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Andra huvudområdet (begränsade, repetitiva mönster i beteenden, intressen och 

aktiviteter) handlar kriterierna om stereotypier eller upprepningar i tal, motorik eller i sättet att 

använda föremål, överdrivet fasthållande vid rutiner och ritualiserande beteendemönster samt 

om starkt begränsade intressen. Dessutom är det vanligt att man är överkänslig – eller under 

känslig för sinnesintryck som ljud, ljus, känsel, doft och smak och har svårt att reglera signaler 

från den egna kroppen som hunger, smärta, värme och kyla. Det har visat sig finnas ett stort 

gap mellan intellektuella förmågor och de praktiska vardagsbeteende (Sörngård, 2020). 

Det har framkommit att vid ASD finns förändringar i hjärnan som ger symtom inom flera 

viktiga områden som hänger samman med kognitiva förmågor (Öst, 2010, Ortiz & Sjölund, 

2015). Dessa förmågor kan vara: 

Perception, Theory of mind; förmågan att ta emot och omvandla sinnesintryck genom 

syn-, hörsel-, lukt-, smak-känselsinnena och förmågan till inlevelse i hur andra tänker samt 

känner. Personer med ASD har svårigheter att sålla bland olika sinnesintryck och 

vardagssituationer som inte anpassats och/eller kompenserats för detta leder till sensorisk 

överbelastning (Ortiz & Sjölund, 2015) 

Central koherens; förmågan att förstå sammanhang och bilda sig en helhetsuppfattning 

utifrån detaljer. Det kan handla om att koppla ihop det som händer nu med sådant som hänt 

förut, eller att se mönster för att kunna förstå vad som sannolikt händer härnäst. Personer med 

autism har svårt för att avkoda alla delarna. Processandet tar längre tid och det blir svårt att 

bearbeta sinnesintryck (Ortiz & Sjölund, 2015) 

Exekutiva funktioner; förmågan att samordna information för att kunna planera, lösa 

problem och anpassa sig. Exekutiva funktioner ligger också bakom förmågan till automatiska 

handlingar, vanor som utförs utan att tänka aktivt. Bristande exekutiva funktioner kan förklara 

delar av svårigheterna för personer med ASD (Ortiz & Sjölund, 2015). 

Prevalens 

Enligt Öst (2010) är prevalens för barn och vuxna 1-2 procent även om högre prevalens 

har rapporterats i en del fall. Enligt studier som gjordes av Gillberg m fl., (2006) såg man att  

det var ca 3-4 gånger vanligare bland pojkar än flickor som diagnosticeras, men man misstänkte 

att det förelåg en viss underdiagnostisering av flickor inom autismspektrum. Enligt SF BUPs 

riktlinjer (2021) har man sett att aktuell forskning tyder på att det finns en jämnare 

könsfördelning och att autistiska symptom verkar visa sig på ett annat sätt hos flickor med minst 

genomsnittlig begåvning. Det har framkommit att symtombilden för flickor verkar vara subtila 

och man har i studien lyft fram att en del flickor i högre utsträckning än pojkar kamouflerar 

autism symtomen, vilket har beskrivits som ett mycket energikrävande sätt att anpassa sig 

(SFBUP, 2021). 

Samhället och skolan har blivit allt mer krävande där flexibilitet, självstyrning, social smidighet 

samt förmåga att koncentrerar sig i stökig miljö är alltmer vanligt förekommande. 

Personer med autism har visat sig ofta ha en större stresskänslighet än andra och kan fara illa 

av samhällsutvecklingen och de krävande miljöerna omkring dem (Sörngård, 2018).  

ASD & ångest 

Ett av kärnsymtomen vid ASD är svårigheten med att kommunicera och samspela med 

andra på ett ömsesidigt sätt (Sörngård, 2018). Personer med ASD har svårt att tolka 
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ansiktsuttryck och ansikten och anses vara en stor del av svårigheterna i att delta i socialt 

samspel. Dessa tillstånd kännetecknas av att personen har ett sätt att vara och uppträda, och ett 

sätt att uppfatta sig själv och andra på, som medför funktionshinder och som omgivningen 

reagerar på. Vissa barn, ungdomar och vuxna med dessa funktionshinder uppfattas som 

störande och påflugna, andra som udda eller excentriska. Redan detta kan leda till utanförskap 

och isolering, rentav utstötning och mobbning. Ofta medför också de här speciella dragen att 

personen är extra sårbar (Sörngård, 2018). Barn med ASD har nedsatt förmåga till men inte 

alltid nedsatt intresse för att utveckla kamratrelationer (SFBUP, 2021). Samsjuklighet är vanligt 

förekommande för barn och unga med ASD: Barn med ASD löper större risk att drabbas av 

ångestrelaterade symtom när man jämfört med barn och unga utan ASD (Steensel & Bogels, 

2015).  

Ibland leder därför påfrestningar eller stress till att personen utvecklar symptom från 

olika psykologiska funktionssystem, som koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, ångest, 

sömnstörningar med mera. Upplevelsen att inte” vara som andra” ger lätt nedsatt självkänsla 

och dålig tillit till sin egen förmåga (Öst, 2010). De flesta barn med ASD kämpar för att 

kontrollera och hantera sina känslor i det ömsesidiga sociala samspelet och I ömsesidig social 

kommunikation (Bauminger, 2002). Övergången till vuxenlivet är ofta problematisk för 

ungdomar med autism och risk för psykiatrisk samsjuklighet som depression och ångest är 

förhöjd, liksom suicidrisken (SFBUP, 2021).  

Vissa personer med ASD vittnar om en livslång kamp med att imitera andra och låsas 

att vara som alla andra. Detta leder ofta till en känsla av otillräcklighet och utmattning 

(Sörngård, 2018). Eftersom stress och ångest är vanligare vid autism lever många sina liv i en 

konstant känsla av fara. Hjärnan tycks inte uppfatta tillvarons sammanhang automatiskt, utan 

det krävs en mental ansträngning för att de ska ske. När man kämpat sig till en känsla av 

sammanhang krävs inte mycket för att man ska uppleva att man förlorar den (Sörngård, 2018). 

Kognitiv Beteende Terapi under framväxt  

Den klassiska beteende terapin - första utvecklingsfasen, BT, tog fart redan under 50- 

och 60- talet med B.F Skinner som en av förgrundsgestalterna (Kåver, 2010). Skinner arbetade 

utifrån förklaringsmodellen att människans beteende styrs av dess konsekvenser, operant 

inlärning, så fortsätter vi göra sådant som leder oss till något som vi vill ha, något som 

är förstärkande/belönande å ena sidan, och slutar göra sådant som aldrig blir belönat eller som 

leder till bestraffning/obehag. Skinner gjorde flera experiment där för att visa på hur 

förstärkning principerna styr våra beteenden och hur de har relevans och blev användbara i 

såväl psykopedagogiska som psykoterapeutiska sammanhang (Kåver, 2010).  

Den kognitiva beteende modellen - andra utvecklingsfasen - kom sedan att utvecklas 

under 60- och 70- talet av den amerikanske psykiatrikern Aaron Beck (1976) och integreras 

alltmer med den traditionella beteende terapin under 80- talet. Beck hade under sin kliniska 

verksamhet, ursprungligen som psykoanalytiker, noterat att deprimerade patienter tenderar att 

ha felaktiga och negativt färgade antaganden om sig själva och om omvärlden. Under 1960-

talet började Beck därför utveckla den kognitiva terapiformen för att direkt adressera dessa 

antaganden. 1979 publicerade Beck en bok, Cognitive Therapy for depression, som tillsammans 

med forskningsstöd visade att kognitiv terapi var lika effektiv som dåtidens antidepressiva 
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medicinering. Vidare påpekade Beck vikten av att behandlaren också intresserade sig för 

patientens tankar och känslor (Kåver, 2010, Öst, 2010).  

Tredje utvecklingsfasen kom under 1990-talet att färgas av nya filosofier och 

förhållningssätt (Kåver, 2010). KBT började mer betona patientens förhållande och inställning 

till sina upplevelser, tankar och känslor. Det dialektiska synsättet växte således fram. Förmågan 

som patient att vara i nuet (mindfulness) och förmågan att acceptera det som inte går att förändra 

blev viktiga inslag i den tredje utvecklingsfasen av KBT.  

Kognitiv Beteende Terapi med Barn & Unga  

Enligt en studie av Kazdin (2004) har man sett att upp mot 20 procent av barn och 

ungdomar uppvisar någon form av psykiatrisk problematik (Siversky, 2010). Flera studier har 

visat att KBT kan ge god effekt i behandling med barn och ungdomar med en rad olika problem 

som till exempel samtliga ångeststörningar, depression, uppförandestörningar, ätstörningar, 

skolrelaterade problem, ADHD, ASD och självskadebeteende (Öst, 2010).  

KBT med barn och ungdomar är på många sätt lik den behandling som man genomför 

med vuxna (Öst, 2010). Målen är desamma men den stora skillnaden är just att barn är barn och 

vissa komponenter bör man som terapeut ha I åtanke för att kunna anpassa efter barnet. Barn 

utvecklas fortfarande, de bor (oftast) med sina föräldrar, de har begränsade möjligheter att 

påverka sin situation och ibland är de inte de själva som sökt till behandling. Öst och Siversky, 

(2010), har tagit upp olika aspekter som anpassning av språk, barnets förmåga till inlärning, 

barnets motivation och anpassning av behandlingstid som kan bli utmaningar I det terapeutiska 

arbetet. Det faktum att barnet inte kan påverka sina val på samma sätt som vuxna kan komma 

att påverka det psykoterapeutiska arbetet, enligt Siversky (2010). 

Ungdomar behöver få klargjort att man som psykoterapeut inte kan åstadkomma 

förändring utan att det finns ett samarbete och att de inte kommer bli utsatta för något som de 

inte vill (Öst, 2010). Målformulering och föräldrasamverkan är också komponenter som kan se 

annorlunda ut med barn och ungdomar (Siversky, 2010). Det kan vara svårt att vara förälder till 

ett barn med psykisk ohälsa och det I sig kan skapa mycket skuld och skamkänslor över att inte 

ha lyckats som förälder. Exempel på strukturerad KBT program som riktar sig till barn är 

programmen Coping Cat som beskrivs I en studie av Kendall & Hedtke (2006) och Coping 

Koala enligt Barrett et al., (1996). 

Medan det finns fördelar för strukturerade manuella program, så saknar de ofta 

flexibiliteten att anpassa insatser för enskilda behov - som att välja moduler för ett visst barn. 

Modulära program möjliggör dock mer flexibilitet och tillhandahålla skräddarsydda insatser 

baserat på specifika individualiserade behov enligt Chorpita (2007). 

Föräldrars medverkan  

I flertal studier har man konstaterat att föräldrars medverkan i behandling för barn med 

ASD har en god effekt (Perihan et al., 2019). I en studie av Chalfant et al., (2006) använde man 

familjebaserade KBT manualer för att minska ångest nivåerna hos 47 barn med komorbiditet 

med ångeststörning och hög fungerande ASD. Behandlingen varade i 12 veckor och 

involverade en KBT grupp mot kontrollgrupp. Studieresultatet visade att 71,4% (20 av 28 barn) 

av de behandlade deltagarna minskade sina ångestnivåer under de diagnostiska kriterierna för 

ångestsyndrom vid föräldrarnas medverkan. 
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Friedberg & McClure (2015) menade att det är av stor vikt att föräldrar till barn i 

behandlingen även får psykoedukation om vad behandlingen innefattar, och att det på så vis 

kan komma att stärka utfallet. Dock saknas det mer forskning kring hur föräldrarnas medverkan 

påverkar effekten av behandlingen då de flesta studier endast har påvisat föräldrarnas närvaro 

(Haine-Schlagel & Escobar Wilscher, 2015).  

I en studie av Ehrenreich-May et al., (2014) utvärderade man effektiviteten av 

föräldrarnas engagemang för att hantera ångest hos tjugo barn (åldrarna 11–14 år) med ASD. 

Manual BIACA (beteendeinterventionerna för ångest hos barn med autism) användes för att 

behandla barn med sina familjer under en 16 veckors period. Vid analysering av data såg 

författarna en signifikant minskning av barns ångest efter att föräldrarna varit inkluderade i 

behandlingen.  

Tidigare studier & Forskningsfråga 

Forskningsstödet har varit det viktigaste skälet till att använda KBT med barn och 

ungdomar (Siversky, 2010). De flesta barn och föräldrar upplever att metoden är lättillgänglig, 

tydlig, effektiv och rolig att arbeta med. Litteratur och studier har påvisat god effekt av KBT 

för barn (typisk utveckling) med ångest och depression, positiva behandlingseffekter har även 

påvisats hos barn med ASD (Chalfant et al., 2006; White et al., 2012; Wood et al., 2009). Även 

Kendall och Hedtke (2006) har i sina studier sett att KBT visat sig haft god effekt på barn inom 

autismspektrat.  

Vidare har det visat sig i studier att modifierade eller modulära KBT: er kan vara en 

effektiv behandling av ångest hos barn med ASD (Chalfant et al. 2006; Reaven et al., 2011; 

Sofronoff et al., 2005; Sung et al., 2011; Wood et al., 2009). Vidare har KBT utvärderats i 

forskningslitteraturen vilket har visat att föräldrarnas deltagande vid behandling och längden 

på behandlingen har betydelse för utfallet, föräldrars delaktighet och fler behandlingssessioner 

har gett bättre utfall än utan föräldramedverkan (Chalfant et al., 2006; Reaven et al., 2011; 

Storch et al., 2013). Tidigare studier har påvisat behandlingseffekter hos KBT-interventioner 

som riktat sig mot social färdighetsträning, men dessa studier har inte undersökt hur de positiva 

förändringarna håller i efter behandling (Perihan, 2019). 

Vi ville således  granska de tidigare studier som gjorts för att se vilka interventioner och 

utfallsmått man har använt och vilket forskningsstöd de har uppvisat för barn och unga med 

ASD.   

Cochrane Collaboration (www.cochrane.org) är en internationell organisation vars mål 

är att hjälpa personer med att fatta beslut inom hälso- och sjukvård. Detta genom att utveckla 

och främja granskningar av vetenskapliga studier, och bevisen som ligger till grund för dessa. 

Sedan 1993 har Cochrane Collaboration vuxit till att omfatta mer än 15,000 deltagare, 

från mer än 100 länder (Higgins, 2008). Grunden till Cochrane Risk of Bias Tools lades under 

en tredagars workshop 2005. På denna deltog statistiker, epidemiologer och gransknings 

författare för att utveckla ett nytt verktyg för att effektivare kunna granska partiskhet/skevhet 

(Bias) i vetenskapliga studier. Utgångspunkten var en lista (nu de sju punkterna i RoB) över 

potentiella källor till bias i kliniska studier. Denna diskuterades och enskilda områden 

utvärderades av experter och utvärderades i tre år innan den 2008 antogs som den 

rekommenderade metoden för att kritiskt granska vetenskapligt arbete inom Cochrane 
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organisationen. Mindre ändringar och tillägg har gjorts fortlöpande, men 2020 kom Risk of 

Bias Tool version 2.0 , RoB2, https://methods.cochrane.org/ (2021). 

Öst (2016) utarbetade Psychotherapy outcome study methodology rating form 

(POMRF) för att han såg svagheter med forskningsmetodiken när han gjorde en metastudie på 

"tredje vågens" KBT 2007. Vidare fann han att det var svårt att hitta artiklar och material som 

underlättade skattning av den metodologiska kvaliteten av psykoterapistudier. Öst (2016) 

byggde vidare på ett instrument av David Tolin (Öst, 2016) som hade tretton frågor till att 

slutligen omfatta 22 skattningsfrågor.  

Syfte  

Att undersöka utfall av KBT interventioner för barn och unga med ASD och social ångest. 

Frågeställning  

Vilken kvalité på evidens finns för KBT vid behandling av social ångest hos barn / unga med 

ASD?  

Vilka KBT interventioner minskar social ångest och främjar utveckling av Sociala 

färdigheter hos barn / unga med ASD? 

Metod 

Vi har valt att göra en kvantitativ litteraturstudie. Vi har granskat sju randomiserade 

kontrollerade studier (RCT; randomized controlled trial) med hjälp av Cochrane Risk of Bias 

Tool och utvärderat de metodologiska aspekterna i dessa studier. Vidare har vi granskat dessa 

studier enligt Lars-Göran Öst (2016) Psychotherapy outcome study methodology rating form 

(POMRF) för att få fram den vetenskapliga kvaliteten i dessa RCT: s.  

Vi använde RoB som är uppdelad i sex kategorier för att bedöma bias/skevhet i en 

forskningsstudie. Samtliga sju punkter skattades med ”+” för låg risk av bias/skevhet, ” –” för 

hög risk av bias/skevhet och ” ?” för osäker bias/skevhet. 

Dessa är som följer:  

1. Selection bias - Hur har randomiseringen gjorts (random sequnence generation).  

2. Allocation concealment - Hur har randomiseringen dolts för alla parter (patienter, terapeuter 

och forskare)  

3. Performance bias - Hur har man gjort för att hålla patienter och personal blinda rörande vilken 

behandling respektive patient har fått. 

4. Detection bias - Här bedöms hur forskarna I studien gått till väga för att hålla de experter 

som intervjuar och skattar patienterna blinda för vilken intervention respektive patient har fått. 

5.Attribution bias - Huruvida studien presenterar inkompletta utfallsdata, dvs enbart gäller de 

patienter som har genomfört behandlingen (completer analysis), I stället för samtliga som har 

randomiserats (intent-to-treat analysis). 

6. Reporting bias - Förekomst av selektiv rapportering, dvs om studien inte beskriver resultaten 

för samtliga utfallsmått som ingår, utan selektivt endast rapporterar sådana data som stöder den 

av forskaren omhuldade hypotesen. 

7. Om det förekommer några andra potentiella källor till skevhet som inte ingår i de första fem 

kategorierna.  

Vi använde POMFR (Öst, 2016) skattningsverktyg för att granska den vetenskapliga 

kvalitén enligt följande 22 skattningsfrågor: 1. Tydlig beskrivning av samplet, 2. 

https://methods.cochrane.org/
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Svårighetsgrad/kronicitet hos störningen, 3. Representativitet hos samplet, 4. Reliabilitet för 

diagnosen i samplet, 5. Specificitet hos utfallsmåtten, 6. Reliabilitet och validitet hos 

utfallsmåtten, 7. Användning av blinda bedömare, 8. Träning av bedömare, 9.Fördelning till 

behandling, 10. Design, 11. Statistisk Power analys, 12. Mätpunkter,13. Manualiserat, 

replikerbart, specifikt behandlingsprogram, 14.Antal terapeuter, 15. 

Terapeutträning/erfarenhet, 16. Kontroll av följsamhet till behandlingsmanualen, 17. Kontroller 

av terapeutkompetens, 18. Kontroll av samtliga behandlingar (t.ex. medicinering), 19. 

Handhavande av bortfall, 20.Statistiska analyser och presentation av resultatet, 21. Klinisk 

signifikans 22. Likhet rörande terapitimmar (endast för design som jämför aktiva behandlingar). 

Alla frågor skattades numeriskt, 0=Dåligt, 1=Hyggligt, 2=Bra. Se Bilaga 1. 

Urval 

Urvalsförfarandet har gjorts enligt följande. Vi gjorde en artikelsökning med 

nyckelorden: CBT, social Anxiety, social skills, adolescents, autism, autism spectrum disorder. 

Vi använde databasen Lubsearch som är kopplad till och hämtar in information från följande 

internationella databaser:   Denna gör sökningar i följande databaser: Cochrane Litrar online, 

PsycARTICLES, Oxford scholarship online, PsycINFO, PsycBOOKS, PsycTherapy, PubMed, 

SOC Index. Vi fick 72st träffar och gjorde urval enligt Figur 1. 

Vi började med att välja bort alla träffar som inte var RCT: s eller metastudier på RCT: 

s. Kvasi studier, fallstudier, träffar som hänvisade till böcker och artiklar i olika medicin- och 

psykologi tidskrifter.  

Nästa urval tog vi bort metastudier på RCT: s. Bland det kvarvarande urvalet fanns ett 

antal RCT: s som inte heller uppfyllde våra inkluderingskriterier t. ex gruppinterventioner, 

skolbaserade interventioner, interventioner som riktar sig mot andra områden som OCD.  

Kvar fick vi  sju studier som passade vårt syfte och frågeställningar (se Figur 1 

flödesschema). Inkluderingskriterierna i vår litteraturstudie är att studierna skall vara RCT och 

studera autism, sociala färdigheter och ångest. 
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Figur 1.  

Flödesdiagram för urval av artiklar 

 

 
 

Resultat studier 

Här nedan följer sammanfattningar av samtliga studier samt resultatet av våra 

bedömningar på studiernas vetenskapliga och metodologiska kvalitét. 

Maddox et al., (2016) gjorde en RCT för att se om, Multimodal Anxiety and Social 

Skills Intervention, MASSI (White et al. 2013) hade effekt på tonåringar med ASD och ångest 

över tid (ett års uppföljning) jämfört med kontrollgrupp väntelista. MASSI är ett multimodalt 

KBT-program som riktar in sig på ångest och sociala funktionsnedsättningar. Behandlingen 

sker individuellt, i grupp och genom coachning av föräldrar. Behandlings-programmet är 

utformat för att minska ångestsymtom och träna sociala färdigheter samtidigt, detta dubbla 

fokus är tänkt att ge större klinisk effekt. Maddox et al., (2016) ville även ta reda på om 

patienters subjektiva känsla av ensamhet och social ångest har något samband med hur utfallet 

av behandlingen blev. Studien visade att ensamhet inte var en tillförlitlig faktor för prognos av 

utfallet för behandling av social ångest. Tonåringar med mer social ångest och allvarligare 

problem i vardagen innan behandling, svarade bättre på behandling än de med lägre 

ångestnivåer. Studien visade bibehållna ångestnivåer (26% ej signifikant) och lägre sociala 
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funktionshinder (16%, signifikant ) även efter ett års uppföljning, för de som genomgått KBT-

interventionen; MASSI. För jämförelse med de andra studierna och fakta se tabell 3.   

Murphy et al., (2017) gjorde en randomiserad kontrollerad studie, RCT kring hur KBT-

programmet MASSI har för effekt jämfört individuella relationsbaserade rådgivningssamtal.  

36st tonåringar fördelades delta i KBT-programmet MASSI eller i aktiv kontrollgrupp som fick 

klientfokuserade rådgivnings-samtal genom ”non-directive therapy” (Gibbard & Haley 2008). 

Rådgivningssamtalen inriktade sig inte på beteendeinterventioner kring ångest, utan samtal 

kring ångestproblemen bara när detta togs upp av klienterna själva, sessionernas fokus var på 

samspel och relationer. Resultaten i denna studie visar att vare sig KBT-interventionen MASSI 

eller rådgivningssamtal visar sig vara signifikant bättre än de andra när det handlade om 

behandling av ångest och träning av sociala färdigheter. Resultaten åskådliggör att båda 

interventionerna på gruppnivå hade liten till måttlig effekt i förbättrade sociala färdigheter och 

ångest. Rådgivningssessionerna hade högre närvaro trots att mätningar på terapeutisk allians 

var lika. Författarna till denna studie menar att KBT-interventioner inriktade på ångest och 

sociala färdighetsträning ger effekt hos ungdomar med ASD. Vidare att behandlare som inte 

kan, eller vill använda KBT-interventioner kan hjälpa ungdomar med andra strukturerade 

behandlingsinterventioner och uppnår samma behandlingsresultat som KBT-interventionerna. 

Storch et al., (2015) genomförde en randomiserad kontrollerad studie, RCT, för att se 

effekten av KBT-intervention BIACA (Wood, 2014). BIACA är ett modulärt KBT-program 

som anpassats för att passa ungdomar med ASD. Behandlingen består av 16 veckor, med minst 

tre sessioner för att utveckla nya Coping skills (beteendeaktivering kognitiv rekonstruering), 

psykoedukation kring ångest och minst åtta sessioner exponering. Behandlingen anpassas sedan 

för att passa de enskilda klienternas olika svårigheter med sociala färdigheter, låg motivation, 

sociala problem i skolan och samsjukliga problem. I denna version av BIACA var det större 

föräldramedverkan än tidigare, för att öka motivationen och generaliserbarheten. KBT-

programmet mättes mot kontrollgrupp som var 16 veckors treatment as usual, TAU. Storch et 

al. (2015) fann en signifikant förbättring på gruppnivå PARS (d=0.79), ADIS CSR (d=1.30) 

och CGI skattning (d=0.94). I KBT gruppen svarade 68.8 % på behandlingen mot 26.7% i 

kontrollgruppen. Författarna framhåller data som styrker signifikant förbättring av 

övergripande sociala färdigheter, SRS (d=0.84). Inga signifikanta försämringar mättes vid en 

månads uppföljning. 

Sung .et al., (2011) gjorde en jämförande studie mellan ett KBT-program, Coping Cat 

(modifierat för att bättre passa ASD) och ett strukturerat rekreationsprogram, med tre och sex 

månaders uppföljning. Coping Cat- programmet genomfördes i små grupper 3-4 patienter, med 

två terapeuter i varje grupp. Programmet bestod av tre huvuddelar, en känsloskola för att lära 

sig läsa känna och förstå,  känslor hos sig själv och andra. En del fokuserade på ångesthantering, 

genom avslappning och andra fysiska strategier. Vidare genom analys av beteendemönster och 

kognitiv omstrukturering för att minska kognitiva förvrängningar. Del tre skulle hjälpa 

patienterna med att hitta alternativa problemlösningsstrategier. Anpassningar gjordes för att 

bättre passa patientgruppen med ASD genom att använda mer bildstöd, tydlig struktur, rollspel 

och berättande av pedagogiska historier.  Kontrollgruppen, ett manualiserat socialt 

rekreationsprogram utvecklat av psykologer och forskarassistenter, på Child Guidens Clinic i 



 

 

10 

 

Singapore bestod av samma antal sessioner och sessionslängd och genomfördes i grupper om 

3-4 av två terapeuter. Behandlingen innehöll många fysiska gruppövningar som gav 

arbetsmaterial till diskussioner, naturlig exponering och möjligheter att öva sociala färdigheter 

i interaktion med andra. Det som skilde rekreationsprogrammet mot KBT-programmet var 

psykoedukation om: känslor, ångest, kognitiva förvrängningar och problemlösnings-strategier 

samt exponeringsuppgifter. De fann ingen signifikant skillnad mellan KBT-programmet (44%) 

och kontrollgruppen (55%) av minskad ångest vid 6mån uppföljning. Författarna menar att 

strukturerade behandlingsprogram med utbildade terapeuter som innehåller social exponering 

och teorier anpassade för och mot ASD- problematik är en bra ram att utgå ifrån, när man skall 

hjälpa denna patientgrupp. 

White .et al., (2012) genomförde en randomiserad kontrollerad pilotstudie och undersökt 

vad KBT-programmet, MASSI, har för genomförbarhet i behandling av ångest och sociala 

färdigheter hos ungdomar med ångest och ASD symtom. Studien undersökte huvudsakliga 

faktorer, (a) hur ungdomarna svarar på behandlingen (treatment adherence), (b) behandlings 

trogenhet, hur väl följde terapeuterna behandlings-manualen MASSI (c) klient upplevelse, hur 

ungdomarna och deras föräldrar tyckte att de blivit hjälpta av behandlingen. Författarna 

argumenterar för att de valde att i första hand undersöka genomförbarhet i stället för effekten av 

behandlingen då detta var första studien på MASSI-programmet, och hänvisade till framtida 

studier då pilotstudier ofta ger falska både positiva och negativa resultat. 10 av 15 (67%) 

deltagare genomförde 13 individuella sessioner eller mer, 7 av 15 (47%) deltog i alla 

gruppsessionerna. Deltagarna genomförde 58% av sina hemuppgifter (med föräldrastöd). 

Föräldrarnas skattning av hur hjälpsamt programmet varit varierade mellan 2 och 10 (skala 1-

10) med ett medelvärde på 8.2. Ungdomarnas skattning var mellan 1-10 med ett medelvärde på 

7.2. Inga statistiskt signifikanta data på det på kliniska utfallet i resultatet från studien.   

Wood .et al., (2014) genomförde en studie för att undersöka effekten KBT-programmet, 

BIACA, (Wood et al, 2009). Sampelstorleken beräknades genom en Power analys för att veta 

att studien gav tillräckligt med Power (0.80), (Öst, 2016). 33st ungdomar med ångestproblem 

och ASD- diagnos slumpades blint till att delta i BIACA-väntelista. KBT-modellen innehåller 

behandlingskomponenter som exponering, ifrågasättande av kognitiva förvrängningar, och stöd 

för beteendeinterventioner åt föräldrar, och moment för att träna social färdighetsträning. I 

studien användes inte mindre än åtta stycken skattningsinstrument vid  baslinjen, 

eftermätningen och uppföljningen en månad efter avslutad behandling. Gällande ångestsymtom 

mötte 79% av behandlingsgruppen kriterierna för signifikant förbättring mot 29% av 

kontrollgruppen. Vidare, 6 av 19 (32%) i KBT gruppen mötte inte längre kriterierna för ångest 

efter behandling, mot 3 av 14 i (21%) i väntelistan, denna skillnad var inte statistisk signifikant. 

Data från föräldrarapporter tyder på att ASD symptomen minskat i svårighetsgrad relativ mot 

väntelistan. Vid tre månaders uppföljning visade 8 av 13 (62%) i KBT-gruppen remission av 

deras primärdiagnos. Författarna resonerade kring huruvida det är hjälpsamt att prioritera 

behandling av social ångest eller träna sociala färdigheter för unga med ASD, hönan eller ägget 

resonemang. Låga sociala färdigheter ledde ofta till sämre interpersonella kontakter, vilket kan 

öka ångesten i sociala sammanhang. Omvänt så ger hög social ångest svårigheter att vara i 

sociala sammanhang och att utveckla interpersonella relationer, vilket öka den sociala ångesten. 
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Författarnas slutsats var att allvarlighetsgraden hos ASD symptom, var ömsesidigt beroende av 

brister i sociala färdigheter och graden av ångestsymtom. Således blev deras svar på frågan 

vilket kom först hönan eller ägget? Båda två! Vidare att studien visade att strukturerat, anpassat 

innehåll och flexibla interventioner, var  viktiga faktorer för att öka behandlingseffekten när 

patienterna är unga tonåringar med ASD och ångest. 

I studien av Yoo et al., (2014) från Sydkorea, var det primära syftet med denna RCT att 

undersöka om KBT-programmet Program for the Education and Enrichment of Relational 

Skills, PEERS, fungerar i en annan kulturell kontext än i den Nordamerikanska där modellen 

utvecklats. Vidare ville man undersöka vad PEERS hade för effekt på ångest och depression 

hos ungdomar med ASD. PEERS är ett program för social färdighetsträning för ungdomar med 

ASD (Yoo et al., 2014). Behandlingsprogrammet som är ett individuellt KBT-program med 

föräldramedverkan är utvecklat för högfungerande tonåringar med ASD-symptom. PEERS 

tränar avgörande aspekter av klienternas sociala funktion och relationella färdigheter, som t. ex. 

ömsesidighet i konversationer, välja rätt vänner, välja rätt humor vid rätt tillfälle, hur man tar 

kontakt med nya vänner, hur man hanterar avvisande, oenighet och skvaller. Vidare läggs vikt 

vid vad som krävs för att behålla och underhålla vänskap. Programmet använder klassiska KBT-

principer som psykoedukation, kognitiv omstrukturering, beteendeexperiment, rollspel och 

hemuppgifter. Föräldrarna deltar på slutet av sessionerna för att gå genom hemuppgifter och 

anpassa dessa. Utöver att förbättra sociala färdigheter och interpersonella relationer så tyder 

minskade ASD- symtom på att stress minskar och det allmänna välmående ökar hos föräldrarna. 

PEERS-programmet är utformat för att ta med systemperspektivet och föräldrarna och öka 

effektiviteten, samt behandlingsmöjligheterna i behandlingen. Trots kulturella och språkliga 

skillnader, verkade PEERS interventioner av sociala färdigheter vara effektiva för tonåringar 

med ASD i Korea efter att man gjort justeringar av material (språkligt och kulturellt). Vidare 

påverkade PEERS indirekta deltagares ångest- och depressionssymtom, även hos föräldrarna.  
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Tabell 1 

Sammanställning av studier 
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Resultat skattningar 

Maddox et al., (2016) randomiseringen av deltagarna mellan behandling och 14 veckors 

väntelista, och denna har dolts för patienter och terapeuter, så vi bedömde att selection bias inte 

förelåg. Vi fann att Performance bias kunde föreligga då terapeuterna är väl medvetna om 

studien och hade bedömare i rummet för att kontrollera kvaliteten. Detta har kunnat påverka att 

utfallet blev bättre än vid en studie där behandlarna hade jobbat blint. Detection bias kunde 

också föreligga då bedömningsinstrument (ADIS-C/P Social Phobia CSR och Loneliness 

Questionnaire score) gjordes genom strukturerade intervjuer med patienter och deras föräldrar, 

där fanns det många faktorer som kunde ge skevhet i resultatet av skattningarna. Information 

om förlorade data var tydliga och de fem personer som inte genomförde behandling efter 

väntelista bedömde vi inte skulle påverka utfallet i studien märkbart. Vi bedömde att reporting 

bias inte förelåg, författarna har tydliggjort vad man mätt innan under och efter behandling. 

Vidare har författarna transparent visat hur dessa data funnits och dessa använts genom hela 

analysen, vidare redovisat informationen oavsett vilken påverkan på utfallet som informationen 

fick. Vi bedömde inte att det fanns risk för bias utanför de övriga kriterierna utifrån den 

informationen som fanns att tillgå i studien.  

Sammanfattning av Lars-Göran Öst (2016), PROMF, bedömning av Maddox et al., 

(2016), för överblick se tabell 3. Tydlig beskrivning av samplet, Svårighetsgrad/kronicitet hos 

störningen, Representativiteten i samplet, Specificitet hos utfallsmåtten, Reliabilitet hos 

utfallsmåtten, Manualiserat, replikerbart, specifikt behandlingsprogram, Antalet terapeuter, 

Kontroller av följsamhet till manualen, Kontroller av terapeutkompetens, Statistiska analyser 

och presentation av resultatet, skattade vi alla som ”bra” den högsta nivån. För att få vidare 

information om på vilka grunder bedömningarna gjordes. Se bilaga  1. För faktorerna 

Reliabiliteten för diagnosen hos samplet, Användning av blinda bedömare, Träning av 

bedömare, Terapeutträning/erfarenhet, Fördelning till behandling, skattade vi kvalitetsnivån till 

”hyggligt” p.g.a. brister i informationen om faktorerna eller arbetsförfarande. Studiens Design, 

bedömdes som ”dålig ” då tilldelningen var slumpmässig men kontrollgruppen var väntelista. 

Vidare skattade vi Statistisk Power analys som ”dåligt” då ingen Power analys före start är 

redovisad i studien.     

I studien som Murphy et al., (2017) genomförde bedömde vi risken för selection bias 

(random selection och allocation concealment) som låg, med en väl beskrivet randomiserings 

förlopp genomfört av utomstående statistiker. Vi skattade risken för detection bias som låg, då 

alla mätningar före under och efter studien utfördes ”blint” av oberoende personal utanför 

studien. Vidare fann vi att låg risk för attrition bias förelåg, då författarna redovisade data från 

alla patienter som randomiserats, även som intent-to-treat analys. Vi bedömde risken för 

reporting bias som låg, då resultatet var transparent presenterat med alla data och resultatet inte 

blev till förmån för varken KBT- eller rådgivning insatser. Other bias skattade vi som låg, då 

genomgående transparent information om studien finns.  

Sammanfattning av Lars-Göran Öst PROMF bedömning av Murphys et al., (2017),   för 

överblick se tabell 2. Summering av de frågor vi funnit väsentliga att kommentera utifrån ned 

faktorer: Tydlig beskrivning av samplet, Svårighetsgrad/kronicitet hos störningen, 

Representativiteten i samplet, Reliabiliteten för diagnosen hos samplet, Specificitet hos 
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utfallsmåtten, Reliabilitet hos utfallsmåtten, Svårighetsgrad/kronicitet hos störningen, 

Användning av blinda bedömare, Träning av bedömare, Design, Manualiserat, replikerbart, 

specifikt behandlingsprogram, Terapeutträning/erfarenhet, Kontroller av följsamhet till 

manualen, Kontroller av terapeutkompetens, Statistiska analyser och presentation av resultatet, 

bedömde vi alla som ”bra” den högsta nivån. För att få vidare information om på vilka grunder 

bedömningarna är gjorda se bilaga 1. Faktorn fördelning till behandling, skattade vi till 

”hyggligt”, då antalet terapeuter inom respektive terapimetod inte var mer än fem och att två av 

dem både var KBT-terapeuter och rådgivare. Statistisk Power analys, fick den lägsta 

bedömningen ”dåligt”, ingen Power analys är redovisad före start. Klinisk signifikans, skattades 

som ”hyggligt”, då inte Jacobsens kriterier för klinisk signifikans använts, och alla utfallsmått 

jämförts i procent beträffande klinisk effekt. Faktorn likhet rörande terapitimmar, skattade vi 

som ”bra”, då betingelserna mellan undersökningsgrupp och kontrollgrupp inte skiljer mer än 

10% i antal terapitimmar. 

Vi skattade risken för selection bias (random selection och Allocation concealment) 

som låg i Storch et al.;s studie, med ett väl beskrivet randomeseringsförlopp genomfört av 

dataalgoritm. Vi skattade risken för Detection bias som låg, då alla mätningar före under och 

efter studien utfördes ”blint” av oberoende personal utanför studien. Vi bedömde risk för 

attrition bias som låg, då författarna redovisade data från alla patienter som randomiserats. 

Vidare skattade vi risken för reporting bias som låg, då resultatet var transparent med alla data, 

och analys av utebliven data var med i studien. Others bias skattade vi som hög, då 

artikelförfattarna med hänvisning till studien trots att den bara kontrollerar mot TAU 

(väntelista) drar slutsatser som inte kan sägas vara utanför ”common factors”.  

Sammanfattning av Lars-Göran Öst (2016), PROMF, bedömning av Storch et al., 

(2015), för överblick se tabell 3. Här följer en summering av de frågor vi funnit väsentliga att 

kommentera. Faktorerna: Tydlig beskrivning av samplet, Svårighetsgrad/kronicitet hos 

störningen, Representativiteten i samplet, Reliabiliteten för diagnosen hos samplet, Specificitet 

hos utfallsmåtten, Reliabilitet hos utfallsmåtten, Användning av blinda bedömare, Träning av 

bedömare, Fördelning till behandling, skattade vi alla som ”bra” den högsta nivån. Det som 

stack ut hos Storch et al. jämfört med de andra studierna var antalet terapeuter (10st) fördelat 

på 16 st patienter.  De faktorer som vi bedömde var ”hyggligt” var bl.a. mätpunkter, vilket fanns 

före, baslinjemätning vid behandlingsslut och en månad efter avslutad behandling. Vidare 

bedömde vi faktorn Design som ”dåligt”, då studiens kontrollgrupp var TAU. För att få vidare 

information om på vilka grunder bedömningarna är gjorda se bilaga 1. 

I studien som genomfördes av Sung .et al., (2011) skattade vi risken för selection bias 

(random selection och Allocation concealment) som låg, väl beskrivet randomeseringsförlopp 

och hur denna dolts för terapeuter och patienter. Vi bedömde risken för detection bias som låg, 

då alla mätningar före under och efter studien utfördes ”blint” av oberoende personal utanför 

studien. Vi skattade risk för attrition bias som låg, då författarna redovisade data från alla 

patienter som randomiserats. Vi bedömde risken för reporting bias som låg, då resultatet som 

redovisades var transparent med alla data, och analys av utebliven data var med i studien, 

författarna var tydliga med att de förväntade sig en avsevärd effektskillnad till CBT-gruppens 
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fördel, vilket det inte blev. Others bias skattade vi som låg, då genomgående transparent 

information om studien fanns med.    

Sammanfattning av Lars-Göran Öst (2016), PROMF, bedömning av Sung et al., (2011), 

för överblick se tabell 3. Här följer en summering av de frågor vi funnit väsentliga att 

kommentera. Faktorerna: Tydlig beskrivning av samplet, Svårighetsgrad/kronicitet hos 

störningen, Representativiteten i samplet, Reliabiliteten för diagnosen hos samplet, Specificitet 

hos utfallsmåtten, Reliabilitet hos utfallsmåtten,  Användning av blinda bedömare, Träning av 

bedömare, Fördelning till behandling, Design, Statistisk Power analys, Antalet terapeuter, 

Kontroller av följsamhet till manualen, Handhavande av bortfall, Statistiska analyser och 

presentation av resultatet bedömde vi alla som ”bra” den högsta nivån. 

Terapeutträning/erfarenhet, skattade vi som ”hyggligt”, då information om erfarenheten hos 

behandlarna inte finns med i studien. För vidare information om på vilka grunder 

bedömningarna är gjorda se bilaga 1. 

I White et al., (2012) studie fanns en randomisering av deltagarna mellan behandling 

och 14 veckors väntelista, som var dold för patienter och terapeuter, så vi bedömde att selection 

bias inte förelåg. Vi fann vidare att Performance bias möjligen förelåg då terapeuterna var väl 

medvetna om studien och hade bedömare i rummet för att kontrollera kvaliteten. Detta kan ha 

påverkat att utfallet blev bättre än vid en studie där behandlarna inte arbetar blint. Risk för 

Detection bias förelåg då bedömningsinstrument (ADIS-C/P, ADOS, ADI-R) har gjorts via 

intervjuer med patienter och deras föräldrar, där finns det många faktorer som kan ge skevhet i 

resultatet av skattningarna. Information om förlorade data var tydliga och de sex personer som 

inte genomförde behandling efter väntelista bör inte ha påverkat utfallet i studien märkbart. Vi 

bedömde att reporting bias inte förelåg, författarna har tydliggjort vad man mätt innan under 

och efter behandling. Vidare redovisades forskningsdata på tydligt och transparent sätt, och lätt 

att se hur dessa data använts genom hela analysen, vidare framställdes i studien informationen 

oavsett vilken påverkan på den haft på utfallet. Vi bedömde inte att det fanns risk för bias 

utanför de övriga kriterierna utifrån den informationen som fanns att tillgå i studien.  

Sammanfattning av Lars-Göran Öst (2016), PROMF, bedömning av White et al., 

(2012), för överblick se tabell 3. Här följer en summering av de frågor vi funnit väsentliga att 

kommentera. Faktorerna: Tydlig beskrivning av samplet, Svårighetsgrad/kronicitet hos 

störningen, Representativiteten i samplet, Specificitet hos utfallsmåtten, Reliabilitet hos 

utfallsmåtten, Träning av bedömare, Antal terapeuter, Kontroller av följsamhet till manualen, 

Handhavande av bortfall, Statistiska analyser och presentation av resultatet bedömde vi som 

”bra”. Några faktorer som vi bedömde som ”hyggligt” var: Reliabiliteten för diagnosen hos 

samplet, då diagnosen endast fastställdes med en strukturerad intervju och med hjälp av en 

intervjuare. Vidare bedömde vi Design, Statistisk Power analys, blinda bedömare, som ”dåligt”. 

Vi skattade risken för selection bias (random selection och Allocation concealment) 

som låg i Wood et al., (2014) studie, väl beskrivet hur urvalet slumpats och hur denna dolts för 

terapeuter och patienter. Vi skattade risken för Detection bias som låg, då alla mätningar före 

under och efter studien utfördes blint av oberoende personal utanför studien. Vi bedömde risk 

för attrition bias som låg, då författarna visar data från alla patienter som randomiserats. Vi 

skattade risken för reporting bias som låg, då resultatet är transparent med alla data, och analys 
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av utebliven data är med i studien, vidare att författarna var tydliga med att de förväntade sig 

en avsevärd effektskillnad till CBT-gruppens fördel. Others bias skattade vi som låg, då 

genomgående transparent information om studien fanns med.  

Sammanfattning av Lars-Göran Öst (2016), PROMF, bedömning av Wood et al., 

(2016), för överblick se tabell 3. Wood et al. har varit mycket noga med att beskriva 

genomförandet, analysen av resultaten mm vilket gjort att vi bedömde alla faktorer som ”bra” 

den högsta nivå utom Design, som bara var mot väntelista och således inte kan ges högre betyg 

än ”dåligt”. Samt faktorn mätpunkter, som vi bedömde till ”hyggligt” då sista mätpunkten bara 

var en månad efter behandlingsslut. 

I studie av Yoo et al., (2014) fanns en tydlig beskrivning av randomisering av deltagarna 

mellan behandling och 14 veckors väntelista, och denna har dolts för patienter och terapeuter, 

så vi bedömde att selektions bias inte förelåg. Däremot har inte screening och 

randomeseringsprocessen gjorts blint, inte heller utfallet har mörkats vilket leder till att skevhet 

kan föreligga som Performance bias och Detection bias. Vi bedömer att reporting bias inte 

föreligger, författarna har tydliggjort vad man mätt innan, under och efter behandling, och alla 

nödvändiga data finns redovisade.  

Sammanfattning av Lars-Göran Öst (2016), PROMF, bedömning av studien Yoo et al., 

(2014), för överblick se tabell 3. Här följer en summering av de frågor vi funnit väsentliga att 

kommentera. Faktorerna: Tydlig beskrivning av samplet, Svårighetsgrad/kronicitet hos 

störningen, Representativiteten i samplet, Specificitet hos utfallsmåtten, Reliabilitet hos 

utfallsmåtten,  Användning av blinda bedömare, Träning av bedömare, Fördelning till 

behandling, Design, Statistisk Power analys, Antalet terapeuter, Kontroller av följsamhet till 

manualen, Handhavande av bortfall, Statistiska analyser och presentation av resultatet bedömde 

vi alla som ”bra” den högsta nivån. Faktorerna Design, statistisk Power analys, mätpunkter och 

klinisk signifikans och  skattade vi som ”hyggligt”. För vidare information om på vilka grunder 

bedömningarna är gjorda se bilaga 1. 
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Tabell 2. 

Risk av bias sammanfattning, Cochrane risk of bias Tool, RoB.   

 Random 

sequence 

generation  

(selection 

bias) 

Allocation 

concealment  

(selection 

bias) 

Blinding of 

participants 

and 

personnel 

(performance 

bias ) 

Blinding 

of 

outcome 

assessment  

(detection 

bias) 

Incomplete 

outcome 

data  

(attrition 

bias) 

Selective 

reporting  

(reporting 

bias) 

Other 

bias 

Maddox 

(2016) 

+ + - - + + ? 

Murphy 

(2017) 

+ + + + + + + 

Storch 

(2014) 

+ + + + + + - 

Sung 

(2011) 

+ + + + + + + 

White 

(2012) 

+ + - - + + + 

Wood 

(2015) 

+ + + + + + - 

Yoo 

(2014) 

+ + - - + + + 

 

 

+   Låg risk av 

bias 

?   Osäker risk av 

bias 

-   Hög risk av 

bias 
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Tabell: 3  

Psykometriska data för POMRF, (Psychotherapy outcome study methodology rating form) 

 

 

 

Artikel 

 

1. 

Tydlig 
beskriv

ning av 

samplet 

2. 

Svårig
hetsgra

d/kroni

citet 
hos 

störnin

gen 

3. 

Representativitet  

hos  samplet 

 

4. 

Reliab
ilitet 

för 

diagn
osen 

i  sam

plet 

5. 

Specifi
citet 

hos 

utfalls

måtten 

 

6.Reliabil

itet och 
validitet 

hos 

utfallsmå
tten 
 

7. 

Användning  
av  blinda 

bedömare 

 

8. 

Träni
ng av 

bedö

mare 

 

9. 

Fördel
ning 

till 

behan

dling 

 

10. 

De
sig

n 

 

11. 

Statist
isk 

Power 

analys 

 

Maddox 

(2016) 

2 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 

Murphy 

(2017) 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 

Storch 

(2014) 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 

Sung 

(2011) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

White 

(2012) 

1 2 1 1 1 1 0 2 1 0 0 

Wood 

(2015) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 

Yoo 

(2014) 

2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 

Not: Dåligt = 0, Hyggligt = 1, Bra = 2 Observera: Om det inte finns tillräcklig information om en viss fråga ges 

en skattning av 0 
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forts. 

 

 

 

 

Artikel 

 

12. 

Mätpu

nkter 

 

13.

Man

ualis
erat, 

repli

kerb
art, 

speci
fikt 

beha

ndlin

gspr

ogra

m 

 

14. 

Antal 

terap

euter 

 

15. 

Terapeut

träning 
/  erfaren

het 

16.Kontrolle

r av 

följsamhet 
till 

behandlings

manualen 

 

17. 

Kontroller 

av 
terapeutko

mpetens 

 

18. 

Kontrol

l av 
samtidi

ga 

behandl
ingar 

(t.ex. 
medicin

ering) 

19. 

Handha

vande 
av 

bortfall 

 

20. 

Statisti

ska 
analys

er och 

presen
tation 

av 
resulta

t 

 

21. 

Klinis

k 
signifi

kans 

 

22. 

Likhet 

rörand
e 

terapiti

mmar 

 

Maddox 

(2016) 

1 2 2 2 2 1 0 0 2 2 - 

Murphy 

(2017) 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Storch 

(2014) 

1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 - 

Sung 

(2011) 

1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 

White 

(2012) 

0 2 2 1 2 2 0 0 1 2 - 

Wood 

(2015) 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 

Yoo 

(2014) 

1 2 2 2 2 2 0 2 2 1 - 

Not: Dåligt = 0, Hyggligt = 1, Bra = 2 Observera: Om det inte finns tillräcklig information om en viss fråga ges 

en skattning av 0. 
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Diskussion 

Flera begränsade faktorer finns med i vår litteraturstudie som bör beaktas när man drar 

slutsatser kring resultatet. Först är antalet studier (sju) en  begränsande faktor. Vidare så 

saknades gemensamma data för att kunna göra en direkt kvantitativ jämförelse. Det hade varit 

önskvärt att haft gemensamma mätpunkter och Power analyser hos alla RCT-studierna. 

Urvalsförfarandet (Lubsearch) kan också vara en begränsande faktor med ett stort, men ändå 

begränsat urval jämfört med sökningar på övriga databaser som ofta kräver abonnemang eller 

att man betalar för åtkomst till materialet. Vidare har vi försökt att skatta enligt Öst och RoB så 

ärligt som vi kunnat utifrån data som funnits tillgänglig i studierna, det går inte att utesluta  

frånvaro av att data påverkat resultatet i våra skattningar till det sämre. Vi hade önskat att urvalet 

av studier hade varit mer homogent designmässigt, kanske med olika aktiva kontrollgrupper för 

att kunna differentiera resultatet på ett intressant sätt. 

En stor del av arbetet i denna litteraturstudie har legat på att granska den metodologiska 

och vetenskapliga kvaliteten på sju RCT studier. Detta arbete har gett oss inblick i hur 

komplicerat och mödosamt det måste vara att genomföra en RCT med hög vetenskaplig 

kvalitet, både vad gäller reliabilitet och validitet. Vi är inte utbildade i att skatta verktyget 

POMFR eller RoB, vilket kan ha påverkat vårt resultat. För att kunna säkerställa en högre 

interbedömarreliabilitet är träning och utbildning kring varje bedömningsinstrument viktig. Å 

andra sidan har vi efter tre års studier fått gedigen kunskap i studiernas vetenskapliga och 

metodologiska beskaffenhet vilket trots allt gjort det möjligt att genomföra studien. 

För att bedöma kvaliteten på en studie så handlar det inte endast om att få bra betyg, 

höga siffror, som till en början kan ge uppfattningen om att det är en bra studie i tabellerna. Går 

man på djupet och granskar kvalitativt så hävdar vi att en faktor som statistisk Power analys är 

avgörande för hela studiens resultat. Resultat med höga effektmått, utan statistisk signifikans 

ger låg trovärdighet och litet vetenskapligt värde. Vi frågar oss varför man lägger ner så mycket 

resurser på en RCT utan att göra en Poweranalys.  

I de RCT studier vi undersökte användes olika skattningsskalor för att ställa diagnos 

och mäta grad av symptom och utfallsmått. SRS (Social Responsivness Scale), TASSK (Test 

of Adolescents Social Skills), för att mäta sociala färdigheter, ADIS-CP (Anxiety Disorder 

interview Schedule) och PARS (Pediatric Anxiety Rating Scale),  för att bedöma ångestnivå. 

Vi hade ambitionen att kunna presentera effektmått och numeriska värden för ångest och sociala 

färdigheter, för utfall före och efter behandling för alla studier, i jämförande tabeller. När vi 

började skärskåda tabellerna och värdena i studierna upptäckte vi att författarna använde olika 

skattningsinstrument, olika utfallsmått och olika effektmått. Vi försökte ta värdena i studierna 

för att räkna om Cohens d från de studier som hade använt det som effektmått, till Hedges g, 

och på så vi få samma effektmått. Studierna hade inte redovisat all data som behövdes för att få 

fram ett enhetligt effektmått. Vidare redovisade vissa, ex SRS, som ett sammanlagt värde, andra 

som uppdelade i delvärden som motivation, samarbetsförmåga, initiativ fattningsförmåga etc. 

Detta gjorde det mycket svårt för oss att få fram tydliga och meningsfulla numeriska data för 

att kunna visa i tabellform vilket gör presentationen av översikten något bristfällig då det blir 

svårare att jämföra resultat. 
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En annan faktor som vi anser är viktig är användandet av blinda bedömare i studierna. 

När ungdomar med ASD skattar utfall och förändring blir effekten betydligt lägre än när 

föräldrar respektive terapeuter gör bedömningarna. Då kan man ju fråga sig vems svar det går 

att lita på? I alla studier vi har tittat på så har man adderat bedömningar från klienter, föräldrar 

och professionella, för att få ett mer objektivt utfallsmått. Ett exempel är Perihans studie (2019) 

där klient skattningarna gav effektmått på (g = 0,20) och ( g= 0,70) hos professionella, vilket 

styrker Östs faktor att blinda bedömare är av stor vikt för reliabiliteten i studierna.  

Få tidigare studier har gjorts där KBT-program för ASD och ångest jämförts mot en 

aktiv kontrollgrupp (Perihan et al, 2019, Weston et al, 2016). Vi anser att designen på studierna 

är en kritisk faktor som kan göra att effekterna av KBT överskattas, eller feltolkas. I RCT´s med 

aktiv kontrollgrupp som Murphy et al., (2017) och Sung et al., (2011) ger KBT- 

interventionerna inte större effekt, varken i minskad ångest eller ökade sociala färdigheter. Å 

andra sidan, när man granskar kontrollgrupperna  närmare så är den i dessa fall på många sätt 

lik innehållet i respektive KBT-manual. Struktur, längd på sessioner, innehåll som föräldrastöd, 

psykoedukation mm. Det förefaller som om det inte är en annan behandlingsform som KBT 

jämförs med, utan snarare en annan KBT manual, med frånvaro, alternativt tillägg av en eller 

flera interventioner. Då blir syftet med studien att ringa in vilka interventioner som fungerar, 

inte vilken behandlingsform som är bättre än den andra. 

Studierna vi har granskat är gjorda mellan 2011 och 2017. Å ena sidan kan tio år vara 

lång tid inom forskningsfältet med tanke på den snabba utvecklingen inom det 

neuropsykologiska området och annan klinisk forskning. Å andra sidan så verkar vissa  

” sanningar ” vara bestående över tid t.ex. prevalensen som vi refererat till ovan som inte ändrats 

sedan 2006. 

Hur kommer det sig då att det räcker med att träna sociala färdigheter och uppnå lika 

bra effekt av behandling både gällande ångestsymtom och sociala färdigheter? MASSI, PEERS, 

BIACA, Coping-Cat är alla behandlingsprogram som har effekt för att minska social ångest och 

öka sociala färdigheter hos ungdomar med ASD enligt studierna vi granskat.  

Tanken att social ångest och andra ångestsymtom försvårar vardagen och ökar risken för 

undvikandebeteende, ger ett klassiskt vidmakthållande. ASD-spektrumet adderar ytterligare 

försvårande faktorer till denna vidmakthållande process.  

Wood et al., (2015) argumenterar för att även låg grad av ångest påverkar 

svårighetsgraden av ASD- symptom, och att ångest och grad av ASD är beroende av varandra, 

därför har BIACA -programmet utformats för att både mildra ångest och förbättra sociala 

färdigheter samtidigt. Detta ställer frågor om vad som är mest effektivt, när studier av KBT-

program ställs mot aktiv kontrollgrupp. Murphy et al., (2017) och Sung et al., (2011) visar i 

sina studier att det inte finns någon skillnad i effekten mellan grupperna. Den huvudsakliga 

innehållsmässiga skillnaden mellan KBT-program och kontrollgrupperna var att KBT-

programmen hade en strukturerad ångestbehandling i sig, medan kontrollgruppen i huvudsak 

fokuserade på att träna sociala färdigheter. 

Andra viktiga faktorer som påverkar utfallet av behandlingen av ungdomar med ASD 

och ångest är föräldrars medverkan som tas upp i en metastudie av Perihan et al., (2019). I de 

aktiva kontrollgrupperna ovan fanns föräldrarna med i interventionen, vilket kan vara en 
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viktigare faktor än om insatsen har fokus på ångest eller träna sociala färdigheter. KBT-

interventionerna i studierna som vi granskat är bättre än väntelista /TAU men inte annan aktiv 

behandling. Samtliga studier utom PEERS pekar på att föräldrastöd är verksamt och bibehåller 

resultat över tid även efter behandling. Studier gjorda på PEERS i Nordamerika har dock visat 

positiv effekt i förbättrade sociala färdigheter och relationer för klientgruppen enligt Luageson 

et al., (2009). Det kan vara en förklaring till varför det inte blir skillnad i utfall hos studier där 

båda grupperna innehåller föräldrar komponenter.  

KBT är gångbart i olika kulturkontexter, det visar Sung et al., (2011) och Yoo et al., 

(2014) i sina studier, förutsatt att programmen är gediget omformade utan att tappa 

kärnprinciperna i KBT. Studier med KBT visar således att de går att replikera i olika länder och 

att programmen är användbara för många människor i världen som har dessa problem. 

I dagsläget verkar det inte finnas mer än sju studier inom vår målgruppsbeskrivning. Vi 

försökte ändra urvalskriterierna för att hitta mer forskning men utan resultat. För att kunna dra 

mer långtgående slutsatser så hade vi behövt göra en metastudie eller haft fler studier som 

specifikt granskat hur social ångest  och sociala färdigheter samverkar. Eftersom det är svårt att 

finna evidens för huruvida det är interventionerna riktade mot ångest eller att träna sociala 

färdigheter som ger mest ökad livskvalité för unga med ASD. Vidare visar studierna med aktiv 

kontrollgrupp att skillnaden mellan att angripa ångest med klassisk exponering osv mot att träna 

social ångest i naturliga situationer ger samma effekt. Vidare visar studierna och vår erfarenhet 

att det är svårare att genomföra exponerings sessioner och beteendeexperiment med ungdomar 

med ASD. Dessa klienter har lättare att generalisera utifrån verkliga situationer och behöver 

mer tid (även utanför sessionen) och hjälp bl a från föräldrar, än ungdomar med typisk 

utveckling. Med tanke på detta tror vi att det är lättare att utbilda personal till att träna sociala 

färdigheter än att genomföra interventioner riktade mot ångest, som kräver längre och mer 

kostsamma utbildningsinsatser. 

Socialstyrelsen arbetar i nuläget med att ta fram enhetliga nationella riktlinjer för vård 

och stöd vid autism och ADHD. Dessa vänder sig till beslutsfattare för att styra hur resurser 

inom hälso- och sjukvård och socialtjänst bör användas. Det är inte klart vad dessa 

rekommendationer kommer att vara, Socialstyrelsen har planerat att publicera en remissversion 

januari 2022. Därav kunde vi inte få information kring hur Socialstyrelsen ser på behandling av 

social ångest hos ungdomar med ASD-symtom. 

Vi har undersökt hur KBT-interventioner kan användas för att minska effekterna av 

funktionsnedsättningen ASD i kombination med ångest. Studierna vi har granskat antyder att 

vissa komponenter i ett behandlingsprogram har effekt, exempelvis föräldramedverkan, träning 

av sociala färdigheter. Det hade varit intressant att ta redan på vilken av dessa faktorer som har 

störst inverkan. Å andra sidan kanske det inte går att separera ut en delkomponent, för att få 

fram vad just denna har för effekt? Mer hjälpsamt är att veta att de olika delarna har effekt var 

för sig och att de sammantaget ökar chansen för en lyckad behandling. När vi sökte artiklar till 

detta arbete, kom vi i kontakt med andra ämnesområden som var relaterade till ASD. Några 

som kan nämnas var hur mage och hjärna samverkar, genom hur ämnen som ftalater negativt 

påverkar neuropsykologiska mönster i hjärnan vid ASD, och detta kan lindras genom 

probiotika, Santocchi et al., (2016). Glutenfri diet, visar också ha stor inverkan på hur hjärnan 
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fungerar och ASD-symptom, Ghalichi et al., (2016). Så vi skulle vilja se en eller flera studier 

där man kombinerar tvärvetenskapliga interventioner, tex KBT-program med, diet och andra 

interventioner som kan påverka ASD-symtom. Dessa studier skulle inte påvisa vilken enskild 

faktor som är avgörande, men eventuellt visa på en högre behandlingseffekt totalt sett, speciellt 

om kontrollgruppen aktiv behandling utan speciell diet och andra tvärvetenskapliga 

interventioner.    

Avslutningsvis var ett av våra mål med denna studie att ta reda på vilka interventioner 

som fungerar för ungdomar med ångest och ASD och som kan omsättas i praktiken på 

exempelvis LSS-boenden, skolor mm. Vi tror att riktade utbildningsinsatser mot sociala 

färdigheter i enlighet med resultaten av studierna ovan, företrädesvis PEERS och MASSI,  kan 

ge kostnadseffektiva lösningar i många olika sammanhang framöver. Studierna vi granskat har 

dock riktat sig mot individer med högfungerande ASD och IQ över 80, medans vi ofta kommer 

i kontakt med ASD i kombination med lindrig- måttlig intellektuell funktionsnedsättning (IF). 

I och med detta blir individuella interventioner mer praktiskt genomförbara än i grupp.  
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Bilaga 1 

 

Psychotherapy outcome study methodology rating scale1 
 

Professor emeritus Lars-Göran Öst, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet 
 

Observera: Om det inte finns tillräcklig information om en viss fråga ges en skattning av 0. 

 

1. Tydlig beskrivning av samplet 
0. Dåligt. Vag beskrivning av samplet (t.ex. nämner bara om patienterna diagnostiserades med störningen). 

1. Hyggligt. Hygglig beskrivning av samplet (t.ex. nämner inklusions/exklusionskriterier, demografi, etc.). 

2. Bra. Bra beskrivning av samplet (t.ex. beskriver inklusions/exklusionskriterier, demografi och prevalensen av 

komorbida störningar). 

 

2. Svårighetsgrad/kronicitet hos störningen 
0. Dåligt. Svårighetsgrad/kronicitet rapporterades inte och/eller subkliniska patienter inkluderades i samplet. 

1. Hyggligt. Alla patienter uppfyllde kriterierna för störningen. Samplet inkluderade akuta (<1 år) och/eller sådana med 

låg svårighetsgrad. 

2. Bra. Samplet bestod helt av kroniska (>1 år) patienter med åtminstone måttlig svårighetsgrad. 

 

3. Representativitet hos samplet 
0. Dåligt. Samplet är mycket annorlunda än patienter som söker behandling för störningen (t.ex. så är det överdrivet 

strikta exklusionskriterier). 

1. Hyggligt. Samplet är något representativt för patienter som söker behandling för störningen (t.ex. så exkluderades 

patienter bara om de uppfyllde kriterierna för en annan allvarlig störning). 

2. Bra. Samplet är mycket representativt för patienter som söker behandling för störningen (t.ex. så har författarna gjort 

ansträngningar för att försäkra sig om samplets representativitet). 

 

4. Reliabilitet för diagnosen i samplet 
0. Dåligt. Den diagnostiska processen rapporterades inte, eller så användes inte en strukturerad intervju av en tränad 

intervjuare. 

1. Hyggligt. Diagnosen fastställdes med en strukturerad intervju av en tränad intervjuare.  

2. Bra. Diagnosen fastställdes med en strukturerad intervju av en tränad intervjuare och adekvat inter-bedömarreliabilitet 

demonstrerades (t.ex. kappa koefficient). 

 

5. Specificitet hos utfallsmåtten 
0. Dåligt. Mycket breda utfallsmått som inte är specifika för störningen (t.ex. SCL-90R totalpoäng). 

1. Hyggligt. Måttligt specifika utfallsmått. 

2. Bra. Specifika utfallsmått, som ett mått för varje symptomkluster. 

 

6. Reliabilitet och validitet hos utfallsmåtten 
0. Dåligt. Måtten har okända psykometriska egenskaper, eller egenskaper som inte uppfyller nutida accepterad standard. 

1. Hyggligt. Vissa men inte alla mått har kända eller adekvata psykometriska egenskaper. 

2. Bra. Alla mått har bra psykometriska egenskaper. Utfallsmåtten är de bästa som är tillgängliga för författarens syfte. 

 

7. Användning av blinda bedömare 
0. Dåligt. Blinda bedömare användes inte (t.ex. bedömare var terapeuten, bedömaren var inte blind rörande 

behandlingsbetingelser, eller så specificerar författarna inte detta). 

1. Hyggligt. Blinda bedömare användes men inga kontroller användes för att testa blindheten. 

2. Bra. Blinda bedömare användes på ett korrekt sätt. Kontroller användes för att testa om bedömarna var medvetna om 

behandlingsbetingelsen. 

 

                                                 
1
 Modified after and substantially elaborated (10 new items): Tolin, D.F. (1999). A revised meta-analysis of 

psychosocial treatments for PTSD. Poster presented at AABT, Toronto, November 11-14, 1999. 
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8. Träning av bedömare 

0. Dåligt. Bedömarträning och riktighet specificerades inte, eller är oacceptabelt. 

1. Hyggligt. Minimikriterium för bedömarträning specificeras (t.ex. bedömarna har en specifik träning i användningen av 

utfallsmåttet), men riktighet mäts eller rapporteras inte. 

2. Bra. Minimikriterium för bedömarträning specificerades. Interbedömarreliabilitet kontrolleras och/eller så kalibrerades 

mätprocedurerna under studiens gång för att förhindra bedömaravdrift. 

 

9. Fördelning till behandling 
0. Dåligt. Skev fördelning, t.ex. så valde patienterna sin egen terapi eller fördelades på ett annat, icke-randomiserat sätt, 

eller det var bara en grupp. 

1. Hyggligt. Slumpmässig eller stratifierad fördelning. Det kan finnas någon systematisk vinkling men inte tillräcklig för 

att utgöra ett allvarligt hot mot intern validitet. Det kan finnas sammanblandning av terapeut och terapimetod. N 

kan vara för litet för att skydda mot vinkling. 

2. Bra. Slumpmässig eller stratifierad fördelning och patienterna fördelades slumpmässigt till terapeut inom betingelse. 

När teoretiskt olika behandlingar används utförs varje terapi av ett tillräckligt antal olika terapeuter. N är tillräckligt 

stort för att skydda mot vinkling. 

 

10. Design 
0. Dåligt. Slumpmässig eller stratifierad fördelning, väntelistekontroll eller kortfattat beskriven TAU. 

1. Hyggligt. Slumpmässig eller stratifierad fördelning, TAU med bra beskrivning, eller placebobetingelse. 

2. Bra. Aktiv behandling vs. en annan, tidigare empiriskt dokumenterad aktiv behandling. 

 

11. Statistisk poweranalys 
0. Dåligt. Ingen poweranalys gjordes före studiens start. 

1. Hyggligt. En poweranalys baserad på en uppskattad effektstorlek användes. 

2. Bra. En datainformerad poweranalys utfördes och samplestorleken bestämdes därefter. 

 

12. Mätpunkter 
0. Dåligt. Endast före- och eftermätning, eller före- och uppföljning. 

1. Hyggligt. Före, efter och uppföljning <1 år. 

2. Bra. Före, efter och uppföljning ≥1 år. 

 

13. Manualiserat, replikerbart, specifikt behandlingsprogram 
0. Dåligt. Beskrivningen av behandlingsproceduren är oklar och behandlingen baseras inte på en allmänt tillgänglig 

detaljerad behandlingsmanual. Patienter kan få multipla former av behandling samtidigt på ett okontrollerat sätt.  

1. Hyggligt. Behandlingen är inte designad för störningen, eller beskrivningen av behandlingen är allmänt klar och baserad 

på en allmänt tillgänglig detaljerad behandlingsmanual men det finns några tvetydigheter om proceduren. Patienter 

kan ha fått ytterligare former av behandling men detta balanseras mellan grupper eller kontrollerat på annat sätt. 

2. Bra. Behandlingen är designad för störningen. En detaljerad behandlingsmanual finns tillgänglig, och/eller så förklaras 

behandlingen i tillräcklig detalj för replikering. Inga tvetydigheter om behandlingsproceduren. Patienterna får 

endast behandlingen ifråga. 

 

14. Antal terapeuter 
0. Dåligt. Endast en terapeut, d.v.s. fullständig sammanblandning mellan terapi och terapeut. 

1. Hyggligt. Åtminstone två terapeuter, men effekten av terapeut på utfallet analyserades inte. 

2. Bra. Tre, eller flera terapeuter och effekten av terapeut på utfallet analyserades. 

 

15. Terapeutträning/erfarenhet 
0. Dåligt. Mycket begränsad klinisk erfarenhet av behandlingen och/eller störningen (t.ex. studenter). 

1. Hyggligt. Viss klinisk erfarenhet av behandlingen och/eller störningen. 

2. Bra. Lång klinisk erfarenhet av behandlingen och/eller störningen (t.ex. praktiserande terapeuter). 

 

16. Kontroller av följsamhet till behandlingsmanualen 
0. Dåligt. Inga kontroller gjordes för att försäkra sig om att interventionen var konsistent med protokollet.  

1. Hyggligt. Vissa kontroller gjordes (t.ex. skattningar av en del av terapibanden). 
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2. Bra. Frekventa kontroller gjordes (t.ex. veckovis handledning av varje session där en detaljerad skattningsskala 

användes). 

 

17. Kontroller av terapeutkompetens 
0. Dåligt. Inga kontroller gjordes för att försäkra sig om att interventionen utfördes kompetent. 

1. Hyggligt. Vissa kontroller gjordes (t.ex. skattningar av en del av terapibanden). 

2. Bra. Frekventa kontroller gjordes (t.ex. veckovis handledning av varje session där en detaljerad skattningsskala 

användes). 

 

18. Kontroll av samtidiga behandlingar (t.ex. medicinering) 
0. Dåligt. Inga försök att kontrollera för samtidiga behandlingar, eller det gavs ingen information om samtidiga 

behandlingar. Patienter kan ha fått andra former av behandling i tillägg till studie-behandlingen. 

1. Hyggligt. Patienterna ombads att hålla medicinering stabil och/eller att avsluta annan psykologisk terapi under studiens 

behandlingsperiod. 

2. Bra. Försäkrade sig om att patienterna inte erhöll någon annan behandling (medicinsk eller psykologisk) under studiens 

gång.  

 

19. Handhavande av bortfall 
0. Dåligt. Proportionerna av bortfall beskrivs inte, eller beskrivs men ingen bortfallsanalys utförs. 

1. Hyggligt. Proportionerna av bortfall beskrivs och bortfallsanalys eller intent-to-treat analys utförs. 

2. Bra. Inget bortfall, eller proportionerna av bortfall beskrivs, bortfallsanalys utförs och resultaten presenteras som intent-

to-treat analys. 

 

20. Statistiska analyser och presentation av resultat 
0. Dåligt. Inadekvata statistiska metoder används och/eller data presenteras inte fullständigt. 

1. Hyggligt. Adekvata statistiska metoder används men data presenteras inte fullständigt. 

2. Bra. Adekvata statistiska metoder används och data presenteras med M och SD. 

 

21. Klinisk signifikans 
0. Dåligt. Ingen presentation av klinisk signifikans gjordes. 

1. Hyggligt. Ett arbiträrt kriterium för klinisk signifikans användes och betingelserna jämfördes beträffande procent 

kliniskt förbättrade. 

2. Bra. Jacobsons kriterier för klinisk signifikans användes och presenterades för ett urval av (eller alla) utfallsmått och 

betingelserna jämfördes beträffande procent kliniskt förbättrade. 

 

22. Likhet rörande terapitimmar (endast för design som jämför aktiva behandlingar) 
0. Dåligt. Betingelserna skiljer sig markant (≥ 20% skillnad i terapitimmar). 

1. Hyggligt. Betingelserna skiljer sig något (10-19% skillnad i terapitimmar ). 

2. Bra. Betingelserna skiljer sig inte (< 10% skillnad i terapitimmar ). 

 
 

 

 

 

 


