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Syfte:	  Syftet	  med	  denna	  studie	  var	  att	  kartlägga	  arbetsterapeuters	  kunskap	  om	  och	  användning	  av	  
sociala	  berättelser	  som	  behandlingsmetod	  för	  personer	  med	  autismspektrumtillstånd.	  	  
	  
Metod:	  Studien	  genomfördes	  utifrån	  en	  kvantitativ	  ansats.	  En	  webbenkät	  konstruerades	  och	  
skickades	  ut	  till	  113	  arbetsterapeuter	  som	  arbetar	  inom	  habilitering,	  allmänpsykiatri	  och	  
socialpsykiatri.	  Webbenkäten	  bestod	  av	  14	  frågor	  som	  berörde	  bakgrundsinformation	  samt	  kunskap	  
om	  och	  användning	  av	  sociala	  berättelser.	  Datan	  analyserades	  med	  hjälp	  av	  ett	  statistikprogram	  och	  
för	  hand	  samt	  redovisades	  med	  deskriptiv	  statistik	  genom	  diagram,	  tabeller	  och	  löpande	  text.	  
	  
Resultat:	  Totalt	  58	  arbetsterapeuter	  besvarade	  webbenkäten.	  Resultatet	  visade	  att	  majoriteten	  av	  
de	  deltagande	  känner	  till	  sociala	  berättelser	  som	  behandlingsmetod,	  dock	  använder	  endast	  59	  %	  av	  
de	  deltagande	  arbetsterapeuterna	  denna	  metod.	  Resultatet	  visar	  att	  arbetsterapeuter	  inte	  bara	  
använder	  sociala	  berättelser	  med	  personer	  med	  autismspektrumtillstånd,	  46,6	  %	  arbetsterapeuter	  
angav	  att	  de	  använder	  behandlingsmetoden	  för	  personer	  med	  annan	  diagnos.	  Totalt	  48,3	  %	  svarade	  
att	  sociala	  berättelser	  kan	  underlätta	  aktivitetsutförande	  för	  personer	  med	  autismspektrumtillstånd	  
och	  27,6	  %	  svarade	  att	  metoden	  gör	  arbetet	  klientcentrerat	  i	  medelhög	  utsträckning.	  Av	  de	  som	  
deltog	  i	  studien	  svarade	  91,4	  %	  att	  de	  inte	  fått	  någon	  undervisning	  om	  sociala	  berättelser	  i	  deras	  
grundutbildning	  till	  arbetsterapeut	  och	  41,4	  %	  anser	  att	  arbetsterapeuter	  behöver	  kunskap	  om	  
metoden	  i	  hög	  utsträckning.	  	  
	  
Slutsats:	  Sociala	  berättelser	  är	  en	  metod	  som	  kan	  användas	  av	  arbetsterapeuter,	  anhöriga	  och	  andra	  
som	  kommer	  i	  kontakt	  med	  personer	  med	  autismspektrumtillstånd.	  Behandlingsmetoden	  har	  visat	  
sig	  vara	  klientcentrerad	  och	  kan	  underlätta	  aktivitetsutförande,	  det	  är	  dock	  fler	  deltagare	  som	  
uttalat	  sig	  om	  det	  än	  antalet	  som	  angett	  att	  de	  använder	  sociala	  berättelser.	  Vidare	  framkommer	  det	  
att	  arbetsterapeuter	  anser	  att	  de	  behöver	  kunskap	  om	  metoden.	  Författarna	  rekommenderar	  att	  
undervisning	  om	  sociala	  berättelser	  implementeras	  i	  grundutbildning	  till	  arbetsterapeut	  då	  det	  
framkommer	  att	  många	  arbetsterapeuter	  anser	  att	  de	  behöver	  kunskap	  om	  metoden.	  Författarna	  
önskar	  vidare	  forskning	  om	  bland	  annat	  vilka	  aktivitetsområden	  metoden	  används	  inom	  och	  en	  
kvalitativ	  studie	  om	  arbetsterapeuters	  åsikter	  om	  sociala	  berättelser	  som	  arbetsterapeutisk	  
intervention. 
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1.	  INLEDNING	  
Personer	  med	  autismspektrumtillstånd	  (AST)	  behöver	  ofta	  hjälp	  med	  att	  konkretisera	  och	  tydliggöra	  
en	  kommande	  social	  situation.	  Sociala	  berättelser	  är	  ett	  hjälpmedel	  som	  är	  utvecklat	  för	  att	  ge	  
förståelse	  för	  händelser	  i	  olika	  sociala	  sammanhang	  samt	  förståelse	  för	  hur	  personen	  förväntas	  
agera	  (1).	  	   
 
Med	  denna	  uppsats	  vill	  författarna	  fylla	  kunskapsluckor	  om	  sociala	  berättelser	  som	  
behandlingsmetod	  inom	  arbetsterapi.	  Författarna	  kommer	  att	  presentera	  sociala	  berättelser	  som	  
arbetsterapeutisk	  intervention	  samt	  undersöka	  i	  hur	  stor	  utsträckning	  sociala	  berättelser	  används	  av	  
arbetsterapeuter	  och	  vilka	  kunskaper	  de	  har	  inom	  området. 

2.	  BAKGRUND	  
2.1.	  Autismspektrumtillstånd	  
AST	  kännetecknas	  av	  avvikelser	  i	  delar	  av	  det	  centrala	  nervsystemet	  som	  leder	  till	  nedsatt	  eller	  
annorlunda	  kognitiv	  funktion	  i	  olika	  delar	  av	  hjärnan,	  bland	  annat	  att	  ta	  emot,	  bearbeta	  och	  förstå	  
information	  (2).	  Kognitiva	  nedsättningar	  hos	  personer	  med	  AST	  påverkar	  utveckling	  av	  språklig	  och	  
social	  kommunikation,	  flexibilitet	  och	  föreställningsförmåga	  (2,	  3,	  4). 
 
Enligt	  den	  femte	  versionen	  av	  ”Diagnostic	  and	  Statistical	  Manual	  of	  Mental	  Disorder”	  (DSM-‐5)	  finns	  
det	  fem	  diagnostiska	  kriterier	  för	  diagnosen	  AST.	  Det	  första	  kriteriet	  innebär	  att	  personen	  har	  
varaktiga	  brister	  i	  social	  kommunikation	  och	  social	  interaktion	  i	  olika	  sammanhang.	  En	  sådan	  
begränsning	  innebär	  nedsatt	  socioemotionell	  ömsesidighet,	  det	  vill	  säga	  svårigheter	  att	  dela	  med	  sig	  
av	  bland	  annat	  intressen	  och	  känslor.	  Nedsatt	  social	  interaktion	  är	  också	  ett	  symptom	  som	  visar	  sig	  
genom	  brister	  i	  icke-‐verbala	  kommunikativa	  beteenden,	  till	  exempel	  genom	  avvikande	  kroppsspråk,	  
brist	  på	  ögonkontakt,	  samt	  nedsatt	  förmåga	  att	  förstå	  och	  använda	  gester.	  I	  det	  första	  kriteriet	  ingår	  
även	  att	  personer	  med	  AST	  ofta	  har	  svårigheter	  att	  utveckla	  och	  förstå	  relationer,	  till	  exempel	  att	  
anpassa	  sitt	  beteende	  till	  olika	  sociala	  sammanhang	  (5,	  6,	  7).	   
 
Det	  andra	  kriteriet	  i	  DSM-‐5	  innebär	  att	  personen	  kan	  ha	  begränsade	  och	  repetitiva	  mönster	  i	  sina	  
aktiviteter,	  intressen	  och	  beteenden.	  Repetitiva	  beteendemönster	  visar	  sig	  i	  personens	  tal	  och	  
motorik,	  men	  även	  i	  repetitiv	  eller	  stereotyp	  användning	  av	  föremål.	  Personer	  med	  AST	  känner	  
behov	  av	  oförändrade	  rutiner	  och	  har	  ritualiserade	  mönster	  både	  i	  sina	  verbala	  och	  icke-‐verbala	  
beteenden,	  till	  exempel	  att	  personen	  måste	  hälsa	  på	  ett	  visst	  sätt	  eller	  äta	  samma	  mat	  varje	  dag.	  
Diagnosen	  yttrar	  sig	  också	  i	  intensiteten	  av	  begränsade	  och	  fixerade	  intressen.	  Personen	  kan	  
antingen	  vara	  överkänslig	  eller	  ha	  nedsatt	  känslighet	  för	  olika	  typer	  av	  sinnesintryck	  så	  som	  
temperatur,	  smärta	  och	  ljud	  (5,	  6,	  7).	  	  
 
Det	  tredje	  kriteriet	  innebär	  att	  avvikande	  beteenden	  och	  speciella	  intressen	  ska	  uppkomma	  tidigt	  i	  
barndomen	  och	  bli	  mer	  tydliga	  genom	  åren	  (5,	  6,	  7),	  medan	  det	  fjärde	  kriteriet	  handlar	  om	  att	  
symptomen	  hos	  personen	  med	  AST	  i	  sin	  helhet	  ska	  begränsa	  bland	  annat	  sociala	  områden.	  Det	  
femte	  kriteriet	  kännetecknas	  av	  att	  AST	  och	  utvecklingsstörning	  ofta	  sammanfaller.	  Personer	  med	  
AST	  har	  dock	  mer	  nedsatt	  kommunikationsförmåga	  till	  skillnad	  från	  personer	  med	  
utvecklingsstörning.	  Diagnosen	  AST	  kan	  förekomma	  med	  eller	  utan	  intellektuell	  nedsättning,	  med	  
eller	  utan	  språkstörning	  och	  med	  katatoni	  (5,	  6). 
 
AST	  kan	  inte	  botas.	  Däremot	  kan	  personer	  med	  diagnosen	  få	  interventioner	  för	  att	  förbättra	  bland	  
annat	  beteenden	  och	  socialisation	  (8).	  Personer	  med	  AST	  har	  ofta	  problem	  i	  utförande	  av	  aktiviteter	  
och	  är	  därför	  i	  behov	  av	  planerade	  och	  strukturerade	  aktiviteter.	  Insatserna	  kan	  bestå	  av	  stöd	  i	  form	  
av	  hjälpmedel	  eller	  andra	  kompensatoriska	  strategier	  och	  bör	  utformas	  individuellt	  med	  fokus	  på	  
svårigheter	  i	  delaktighet	  och	  aktivitetsutförande	  (2). 
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2.2.	  Arbetsterapi	  
Inom	  arbetsterapi	  ses	  människan	  som	  en	  aktiv	  och	  utvecklingsbar	  individ	  och	  utveckling	  är	  bundet	  
till	  delaktighet	  och	  aktivitet.	  Målet	  med	  arbetsterapeutiska	  interventioner	  är	  att	  främja	  utförande	  av	  
meningsfulla	  aktiviteter	  i	  dagliga	  livet	  som	  till	  exempel	  personlig	  vård,	  lek	  och	  fritidssysselsättning.	  
Med	  stöd	  från	  hjälpmedel	  kan	  arbetsterapeuten	  ge	  personer	  möjlighet	  till	  att	  vara	  aktiva	  och	  främja	  
delaktighet	  i	  vardags-‐	  och	  samhällsliv.	  Klientcentrerat	  arbetssätt	  är	  centralt	  inom	  arbetsterapi	  och	  
innebär	  att	  insatser	  utgår	  från	  individens	  uppfattning	  om	  behov	  och	  aktuell	  situation.	  Människan	  ses	  
som	  en	  social	  individ	  där	  aktiviteter	  kan	  utföras	  i	  samspel	  med	  andra.	  Arbetsterapeuten	  ska	  ta	  
hänsyn	  till	  möjligheter	  och	  hinder	  i	  personens	  omgivning	  (9). 
 
Arbetsterapeuter	  arbetar	  bland	  annat	  med	  personer	  med	  psykiska,	  emotionella	  och	  kognitiva	  
nedsättningar	  och	  vill	  med	  hjälp	  av	  aktiviteter	  främja	  socialt	  välbefinnande	  (10).	  Socialt	  
välbefinnande	  är	  en	  reflektion	  av	  social	  integration	  och	  ett	  stödjande	  nätverk.	  Många	  personer	  söker	  
plats	  i	  den	  sociala	  världen	  som	  ofta	  kan	  ses	  som	  en	  värld	  präglad	  av	  kritiska	  och	  stigmatiserade	  
åsikter	  på	  grund	  av	  personens	  nedsättning.	  Att	  vara	  socialt	  delaktig	  är	  ett	  område	  som	  
arbetsterapeuter	  fokuserar	  på	  (11). 

2.3.	  Arbetsterapi	  för	  personer	  med	  autismspektrumtillstånd	  
Arbetsterapeutiska	  interventioner	  för	  personer	  med	  AST	  fokuserar	  ofta	  på	  att	  förbättra	  bland	  annat	  
beteenden	  och	  social	  delaktighet	  (12).	  Arbetsterapeuten	  kan	  ge	  personer	  med	  AST	  råd	  och	  stöd	  
angående	  förväntade	  beteenden	  i	  sociala	  sammanhang	  (8).	  Arbetsterapeuter	  lägger	  stor	  vikt	  på	  att	  
införa	  tidiga	  behandlingsinsatser	  i	  syfte	  att	  påverka	  personers	  beteende	  på	  ett	  positivt	  sätt.	  Fokus	  
ligger	  på	  att	  arbetsterapeuten	  på	  ett	  strukturerat	  sätt	  arbetar	  med	  förbättring	  av	  kommunikation	  
och	  socialt	  samspel.	  Arbetsterapeutens	  behandlingsinsats	  utgörs	  till	  stor	  del	  av	  pedagogiskt	  stöd	  och	  
måste	  utgå	  från	  personens	  kognitiva	  förmåga.	  Begränsat	  tal	  kan	  framkomma	  hos	  personer	  med	  AST,	  
för	  att	  underlätta	  kommunikation	  kan	  arbetsterapeuten	  erbjuda	  alternativa	  kommunikationssätt	  
som	  till	  exempel	  genom	  bilder	  (4).	  Personer	  med	  AST	  kan	  ha	  nedsättningar	  som	  kan	  påverka	  viljan	  
som	  yttrar	  sig	  i	  ett	  begränsat	  antal	  intressen,	  nedsatt	  motivation	  samt	  minskad	  känsla	  av	  self-‐efficacy	  
(13,	  14).	  Enligt	  Model	  Of	  Human	  Occupation	  (MOHO)	  bör	  arbetsterapeuten	  arbeta	  utifrån	  ett	  
klientcentrerat	  perspektiv,	  fokusera	  på	  det	  unika	  hos	  varje	  individ	  och	  respektera	  personens	  roller,	  
vanor	  och	  kapacitet	  i	  aktivitetsutförandet	  (9).	  Utförandet	  av	  aktiviteter	  påverkas	  av	  samspelet	  
mellan	  individ,	  omgivning	  och	  aktivitet.	  Målet	  med	  arbetsterapi	  är	  att	  öka	  självständighet	  och	  
delaktighet	  i	  aktiviteter	  som	  för	  individen	  anses	  vara	  viktiga	  och	  relevanta	  (15).	  Ett	  centralt	  begrepp	  
inom	  MOHO	  är	  vilja	  som	  enligt	  Kielhofner	  innebär	  intressen,	  motivationen	  att	  vilja	  medverka	  i	  
aktiviteter	  och	  self-‐efficacy.	  Vilja	  grundar	  sig	  i	  det	  personen	  anser	  vara	  viktigt	  och	  underhållande	  (13,	  
14). 
 
Människans	  dagliga	  aktiviteter	  består	  till	  stor	  del	  av	  interaktion	  i	  sociala	  grupper.	  Sociala	  grupper	  
innebär	  samspel	  med	  en	  eller	  flera	  personer,	  till	  exempel	  en	  granne,	  familjemedlem	  eller	  en	  
organisation	  som	  individen	  är	  aktiv	  i	  (9).	  Arbetsterapeuten	  kan	  använda	  sig	  av	  olika	  interventioner	  
för	  att	  främja	  social	  delaktighet	  för	  personer	  med	  nedsatt	  social-‐	  och	  kommunikationsförmåga.	  
Dessa	  kan	  vara	  sociala	  grupper,	  social	  träning	  med	  hjälp	  av	  datoriserade	  metoder	  samt	  sociala	  
berättelser	  (1,	  2).	  Arbetsterapeuten	  kan	  skriva	  en	  social	  berättelse	  utifrån	  klientens	  behov,	  till	  
exempel	  hur	  personen	  ska	  gå	  tillväga	  för	  att	  utföra	  och	  möjliggöra	  en	  viss	  aktivitet	  (1). 
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2.4.	  Sociala	  berättelser	  som	  behandlingsmetod 
Sociala	  berättelser	  är	  en	  behandlingsmetod	  som	  är	  utvecklat	  för	  att	  ge	  förståelse	  om	  händelser	  i	  
olika	  sociala	  sammanhang	  samt	  hur	  personen	  förväntas	  agera	  (1).	  Carol	  Gray	  som	  är	  grundaren	  av	  
sociala	  berättelser	  har	  utformat	  tio	  kriterier	  som	  kännetecknar	  sociala	  berättelser	  (16):	  
 
1. Sätta	  mål	  för	  den	  sociala	  berättelsen.	  Personen	  som	  ska	  utforma	  en	  social	  berättelse	  måste	  följa	  

en	  definierad	  process	  för	  att	  ge	  noggrann	  information	  med	  hjälp	  av	  innehåll,	  format,	  en	  röst	  
som	  är	  beskrivande,	  meningsfull	  och	  känslomässigt,	  fysiskt	  och	  socialt	  säkert	  för	  personer	  med	  
AST.	  	  
 

2. Upptäcka.	  Utformaren	  av	  den	  sociala	  berättelsen	  måste	  samla	  in	  information	  för	  att	  förbättra	  
sin	  förståelse	  om	  personen	  i	  förhållande	  till	  en	  specifik	  situation	  och	  identifiera	  ämne	  och	  
inriktning	  för	  berättelsen.	  	  
 

3. Tre	  delar	  och	  en	  titel.	  Den	  sociala	  berättelsen	  ska	  ha	  en	  titel	  och	  inledning	  som	  tydligt	  
identifierar	  ämnet,	  ett	  innehåll	  som	  går	  in	  i	  detaljer	  och	  en	  slutsats	  som	  förstärker	  och	  
sammanfattar	  berättelsen.	   

 
4. Format.	  Berättelsen	  som	  utformas	  ska	  vara	  anpassad	  till	  den	  enskilda	  personens	  förmåga,	  

uppmärksamhet,	  lärstil	  och	  intressen.	   
 

5. Fem	  faktorer	  för	  att	  definiera	  röst	  och	  ordförråd.	  Den	  sociala	  berättelsen	  ska	  ha	  en	  stödjande	  
röst	  och	  vokabulär	  som	  definieras	  av	  fem	  faktorer,	  första	  och	  tredje	  personens	  perspektiv,	  
dåtid,	  nutid	  och/eller	  futurum,	  en	  positiv	  röst	  och	  noggrannhet.	  	  
 

6. Sex	  frågor	  som	  guide	  för	  utformning	  av	  en	  social	  berättelse.	  Den	  sociala	  berättelsen	  ska	  svara	  på	  
frågor	  som	  beskriver	  sammanhang	  och	  inkluderar	  en	  plats	  (var),	  tidsrelaterad	  information	  (när),	  
relevanta	  personer	  (vem),	  viktiga	  ledtrådar	  (vad),	  grundläggande	  aktiviteter,	  uttalanden	  eller	  
beteenden	  (hur)	  och	  motiven	  bakom	  dem	  (varför).	  	  
 

7. Meningar.	  Den	  sociala	  berättelsen	  ska	  utformas	  så	  att	  den	  innehåller	  beskrivande	  meningar	  och	  
instruerande	  meningar.	  	  
 

8. Ett	  bra	  tillvägagångssätt.	  Det	  innebär	  att	  en	  social	  berättelse	  ska	  vara	  beskrivande	  och	  inte	  bara	  
en	  kort	  vägledning.	  	  
 

9. Förfina.	  Berättelsens	  utkast	  ska	  kontrolleras	  och	  ändras	  vid	  behov	  för	  att	  försäkra	  sig	  om	  att	  den	  
uppfyller	  kriterierna	  för	  hur	  en	  social	  berättelse	  ska	  utformas.	  	  
 

10. 	  Tio	  riktlinjer	  för	  genomförandet.	  Det	  innebär	  plan	  för	  förståelse,	  stöttning,	  granskning,	  positiv	  
introduktion,	  kontroll,	  organisering,	  kreativitet	  för	  att	  utforma	  begrepp,	  uppföljning	  som	  knyter	  
an	  till	  dåtid,	  nutid	  och	  framtid.	  Utformaren	  ska	  återanvända	  instruktioner,	  hålla	  sig	  uppdaterad	  
om	  forskning	  och	  uppdateringar	  gällande	  sociala	  berättelser. 

2.4.1.	  Utformning	  och	  presentation	  av	  sociala	  berättelser	  
Med	  hjälp	  av	  sociala	  berättelser	  kan	  en	  social	  situation	  och	  de	  önskvärda	  reaktionerna	  beskrivas	  och	  
förklaras	  (2).	  Berättelsen	  ska	  individanpassas	  så	  att	  den	  berör	  problemområde	  och	  svårighetsgrad	  
för	  den	  specifika	  aktiviteten.	  Den	  som	  skriver	  berättelsen	  måste	  först	  kartlägga	  problemsituationen	  
genom	  att	  observera	  det	  sociala	  beteendet	  och	  analysera	  situationen	  utefter	  det	  som	  händer	  och	  
varför	  det	  händer.	  Utifrån	  analysen	  kan	  en	  berättelse	  formuleras	  för	  att	  underlätta	  eller	  ändra	  ett	  
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socialt	  beteende	  i	  problemsituationen.	  En	  social	  berättelse	  ska	  utformas	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  den	  
speglar	  individens	  förståelse	  och	  färdighetsnivå,	  inlärningsstil,	  uppmärksamhetsvidd	  och	  intressen.	  
Meningsuppbyggnaderna	  ska	  vara	  korta	  och	  direkta,	  och	  anpassas	  utefter	  personens	  ordförråd	  och	  
språkliga	  förmåga.	  För	  att	  personen	  ska	  kunna	  fokusera	  och	  uppfatta	  det	  centrala	  med	  den	  sociala	  
berättelsen	  bör	  för	  mycket	  information	  samtidigt	  undvikas,	  det	  kan	  till	  exempel	  vara	  lämpligt	  med	  
en	  mening	  per	  sida.	  Den	  sociala	  berättelsen	  ska	  vara	  begriplig	  och	  vara	  baserad	  på	  personens	  egna	  
erfarenheter	  och	  färdigheter	  (17).	  	  
En	  social	  berättelse	  ska	  innefatta	  beskrivande,	  perspektiva	  och	  direktiva	  meningar	  och	  formas	  på	  ett	  
positivt	  sätt,	  till	  exempel	  inleda	  meningar	  med	  ”jag	  skall	  försöka”	  istället	  för	  ”jag	  skall	  inte”.	  De	  
beskrivande	  meningarna	  tydliggör	  händelser,	  vad	  och	  varför	  personer	  agerar	  på	  ett	  visst	  sätt	  i	  en	  viss	  
situation.	  Perspektiva	  meningar	  innefattar	  omgivningens	  reaktioner	  i	  en	  aktuell	  situation	  och	  
förklarar	  andra	  personers	  sätt	  att	  reagera.	  Direktiva	  meningar	  berättar	  vad	  som	  förväntas	  i	  den	  
aktuella	  situationen	  och	  innefattar	  individualiserade	  påståenden	  som	  kan	  tydliggöra	  hur	  personen	  
ska	  agera	  för	  att	  hantera	  en	  situation	  (17).	   
 
Exempel	  på	  social	  berättelse: 
“När	  jag	  svarar	  i	  telefonen	  säger	  jag	  oftast	  »HALLÅ«.	  När	  jag	  svarar	  »HALLÅ«	  vet	  den	  som	  ringer	  inte	  vem	  det	  
är	  som	  svarar.	  Människor	  tycker	  oftast	  om	  att	  få	  veta	  vem	  som	  svarar	  så	  att	  de	  vet	  om	  de	  pratar	  med	  den	  
person	  de	  söker.	  Istället	  för	  »HALLÅ«	  kan	  jag	  svara	  med	  mitt	  förnamn	  eller	  med	  mitt	  efternamn	  eller	  med	  mitt	  
telefonnummer”	  (18). 
 
Den	  sociala	  berättelsen	  bör	  presenteras	  på	  ett	  lättbegripligt	  och	  klart	  sätt	  samt	  läsas	  flera	  gånger	  för	  
personen	  med	  AST	  i	  en	  lugn	  miljö.	  För	  personer	  med	  lässvårigheter	  kan	  den	  sociala	  berättelsen	  
spelas	  in	  så	  att	  berättelsen	  kan	  uppfattas	  både	  visuellt	  och	  auditivt.	  Personalen	  avslutar	  med	  att	  
kontrollera	  om	  personen	  har	  uppfattat	  innehållet	  i	  den	  sociala	  berättelsen	  genom	  att	  ställa	  frågor	  
som	  hen	  får	  svara	  på	  (17). 

2.4.2.	  Effekten	  av	  sociala	  berättelser	  
Sociala	  berättelser	  kan	  hjälpa	  personer	  med	  AST	  att	  bli	  trygga	  i	  sociala	  situationer,	  okända	  miljöer	  
och	  nya	  händelser	  (17).	  Sociala	  berättelser	  har	  visat	  sig	  ha	  god	  effekt	  på	  personer	  med	  AST	  genom	  
att	  det	  har	  förbättrat	  sociala	  färdigheter,	  socialt	  engagemang,	  socialt	  samspel	  och	  sociala	  beteenden	  
(19,	  20,	  21).	  Vidare	  har	  annan	  forskning	  visat	  att	  metoden	  har	  varit	  effektiv	  när	  det	  kommer	  till	  att	  
hantera	  olämpliga	  beteenden	  (22,	  23).	  Sociala	  berättelser	  har	  även	  förstärkt	  positiva	  beteenden	  hos	  
personer	  med	  AST	  (23). Forskning	  har	  visat	  att	  sociala	  berättelser	  ger	  kortvarig	  effekt	  och	  för	  att	  
bevara	  den	  positiva	  effekten	  långsiktigt	  bör	  interventionen	  ges	  kontinuerligt	  (20). 

2.5.	  Problemområde	  
Personer	  med	  AST	  behöver	  ofta	  hjälp	  med	  att	  konkretisera	  och	  tydliggöra	  en	  kommande	  social	  
situation	  (1).	  Social	  delaktighet	  är	  ett	  område	  som	  arbetsterapeuter	  fokuserar	  på	  (11).	  Personer	  med	  
AST	  har	  ofta	  brister	  i	  social	  interaktion	  och	  utveckling	  av	  relationer	  (5,	  6,	  7)	  vilket	  kan	  leda	  till	  nedsatt	  
socialt	  välbefinnande	  (11).	  Socialt	  välbefinnande	  kan	  tillfredsställas	  med	  hjälp	  av	  interpersonella	  
relationer	  och	  är	  en	  reflektion	  av	  social	  interaktion	  och	  ett	  stödjande	  nätverk.	  Många	  personer	  söker	  
plats	  i	  den	  sociala	  världen	  som	  ofta	  kan	  ses	  som	  en	  värld	  präglad	  av	  kritiska	  och	  stigmatiserade	  
åsikter	  på	  grund	  av	  personens	  nedsättning	  (11).	   
 
Författarna	  har	  kommit	  i	  kontakt	  med	  sociala	  berättelser	  under	  verksamhetsförlagd	  utbildning	  och	  
läst	  om	  behandlingsmetoden	  i	  kurslitteratur.	  Författarna	  har	  dock	  inte	  fått	  någon	  utbildning	  om	  det.	  
Vid	  sökning	  av	  vetenskapliga	  artiklar	  anträffades	  endast	  utländska	  artiklar	  som	  handlar	  om	  
användning	  av	  sociala	  berättelser	  och	  dess	  effekter.	  Det	  är	  därför	  av	  stort	  intresse	  att	  genomföra	  en	  
empirisk	  undersökning	  för	  att	  ta	  reda	  på	  vilken	  kunskap	  arbetsterapeuter	  har	  om	  
behandlingsmetoden	  och	  i	  vilken	  utsträckning	  metoden	  används	  i	  Sverige.	  Vidare	  vill	  författarna	  ta	  
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reda	  på	  om	  arbetsterapeuter	  anser	  att	  interventionen	  ger	  en	  positiv	  effekt	  på	  aktivitetsutförande	  
och	  ge	  arbetsterapeuter,	  föräldrar	  och	  andra	  som	  kommer	  i	  kontakt	  med	  personer	  med	  AST	  kunskap	  
om	  sociala	  berättelser.	  Författarna	  vill	  även	  informera	  om	  i	  vilken	  utsträckning	  sociala	  berättelser	  
kan	  underlätta	  aktivitetsutförande. 

3.	  SYFTE	  
Syftet	  med	  denna	  studie	  var	  att	  kartlägga	  arbetsterapeuters	  kunskap	  om	  och	  användning	  av	  sociala	  
berättelser	  som	  behandlingsmetod	  för	  personer	  med	  autismspektrumtillstånd. 

4.	  METOD	  
4.1.	  Design	  
Studien	  grundar	  sig	  på	  en	  kvantitativ	  ansats	  med	  syfte	  att	  forska	  med	  hjälp	  av	  ett	  utifrånperspektiv	  
och	  inhämta	  information	  objektivt	  (24).	  En	  tvärsnittsstudie	  användes	  som	  undersökningstyp	  där	  en	  
webbenkät	  skickades	  ut	  vid	  ett	  tillfälle	  utan	  att	  dra	  paralleller	  framåt	  eller	  bakåt	  i	  tiden	  (25,	  26).	  
Webbenkäten	  skickades	  ut	  till	  yrkesverksamma	  arbetsterapeuter	  som	  arbetar	  med	  personer	  med	  
AST. 

4.2.	  Urval 
Studiens	  inklusionskriterier	  var	  yrkesverksamma	  arbetsterapeuter	  inom	  barn-‐,	  ungdom-‐	  och	  
vuxenhabilitering,	  socialpsykiatrin	  och	  allmänpsykiatrin,	  som	  arbetar	  med	  personer	  med	  AST.	  	  
Exklusionskriteriet	  var	  arbetsterapeuter	  som	  endast	  arbetar	  med	  utredning	  för	  personer	  med	  AST.	  
För	  att	  nå	  ut	  till	  deltagare	  som	  uppfyllde	  kriterierna	  genomfördes	  en	  internetbaserad	  sökning	  på	  
telefonnummer	  till	  olika	  habiliteringar	  och	  psykiatriska	  mottagningar.	  Totalt	  samlades	  75	  
telefonnummer	  in	  till	  verksamheternas	  enhetschefer	  och/eller	  receptionister.	  För	  urval	  av	  dessa	  75	  
telefonnummer	  användes	  ett	  obundet	  slumpmässigt	  urval.	  Syftet	  med	  ett	  obundet	  slumpmässigt	  
urval	  är	  att	  alla	  som	  uppfyller	  studiens	  kriterier	  ska	  ha	  lika	  stor	  chans	  att	  komma	  med	  i	  det	  slutgiltiga	  
urvalet	  (25).	  För	  att	  få	  ett	  slumpmässigt	  urval	  men	  samtidigt	  utgå	  från	  studiens	  inklusionskriterier	  
genomfördes	  indelningar	  av	  barn-‐	  och	  ungdomshabiliteringar,	  vuxenhabiliteringar	  och	  psykiatriska	  
mottagningar.	  Dessa	  gruppindelningar	  slumpades	  sedan	  var	  för	  sig	  i	  slumptalsgeneratorn	  (27)	  (Figur	  
1). 
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Figur	  1:	  Urval	  i	  slumptalsgenerator.	  
	  
Antalet	  telefonnummer	  till	  psykiatriska	  verksamheter	  var	  litet	  jämfört	  med	  telefonnummer	  till	  barn-‐,	  
ungdoms	  och	  vuxenhabiliteringar	  tillsammans,	  varpå	  inga	  telefonnummer	  till	  psykiatriska	  
verksamheter	  exkluderades.	  Totalt	  59	  telefonnummer	  kvarstod	  som	  författarna	  ringde	  till.	  Med	  hjälp	  
från	  respektive	  enhetschef/receptionist	  kunde	  författarna	  totalt	  få	  113	  e-‐postadresser	  till	  
yrkesverksamma	  arbetsterapeuter	  som	  uppfyllde	  studiens	  kriterier.	  Eftersom	  varje	  verksamhet	  hade	  
flera	  anställda	  arbetsterapeuter	  blev	  antalet	  e-‐postadresser	  fler	  än	  antalet	  telefonnummer. 

4.3.	  Datainsamling	  
4.3.1.	  Enkätkonstruktion	  
Det	  webbaserade	  enkätverktyget	  Survey&Report	  (28)	  användes	  för	  att	  framställa	  en	  webbenkät.	  
Enkäten	  inleddes	  med	  en	  kort	  beskrivning	  om	  berört	  område	  och	  syftet	  med	  studien,	  den	  
konstruerades	  och	  formulerades	  med	  utgångspunkt	  för	  att	  besvara	  studiens	  syfte	  (26).	  Enkäten	  
utformades	  på	  sådant	  sätt	  att	  den	  följde	  en	  tydlig	  struktur	  för	  att	  deltagarna	  enkelt	  skulle	  förstå	  och	  
följa	  frågorna	  och	  svarsalternativen	  (26).	  Studiens	  enkät	  bestod	  av	  14	  frågor	  varav	  tre	  frågor	  berörde	  
bakgrundsfaktorer	  (se	  bilaga).	  De	  resterande	  elva	  frågorna	  relaterade	  direkt	  till	  studiens	  syfte,	  fem	  
frågor	  handlade	  om	  arbetsterapeutens	  kunskap	  och	  sex	  frågor	  om	  användning	  av	  sociala	  berättelser.	  
Enkäten	  innehöll	  slutna	  kryss-‐	  och	  flervalsfrågor	  (26).	  En	  fråga	  innehöll	  ett	  öppet	  svarsalternativ	  där	  
deltagaren	  gavs	  möjlighet	  att	  skriva	  en	  egen	  kommentar.	  Majoriteten	  av	  frågorna	  var	  obligatoriska,	  
detta	  för	  att	  eliminera	  risk	  för	  internt	  bortfall	  (24).	  Samtliga	  frågor	  konstruerades	  på	  så	  sätt	  att	  de	  
kunde	  svaras	  av	  både	  de	  som	  använder	  och	  inte	  använder	  sociala	  berättelser	  i	  sitt	  kliniska	  arbete.	  
För	  att	  testa	  webbenkätens	  validitet	  och	  reliabilitet	  utförs	  en	  pilotundersökning	  innan	  den	  slutliga	  
webbenkäten	  skickas	  ut	  (24,	  26,	  29).	  Webbenkäten	  skickades	  för	  pilotundersökning	  till	  fyra	  personer	  
varav	  två	  var	  yrkesverksamma	  arbetsterapeuter.	  Personerna	  fick	  i	  uppdrag	  att	  granska	  designen,	  den	  
logiska	  strukturen,	  frågeformuleringarna	  och	  svarsalternativens	  relevans	  i	  relation	  till	  syftet.	  Efter	  ett	  
fåtal	  korrigeringar	  i	  webbenkäten	  formulerades	  slutligen	  ett	  informationsbrev	  till	  deltagarna.	  
Informationsbrevet	  utformades	  utifrån	  lagen	  om	  etikprövning	  av	  forskning	  som	  avser	  människor	  
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(2003:460).	  Enligt	  den	  lagen	  ska	  deltagare	  informeras	  om	  bland	  annat	  varför	  studien	  genomförs,	  
syftet,	  metoder	  som	  kommer	  att	  användas	  samt	  författarnas	  kontaktuppgifter	  (30,	  31).	  Deltagarna	  
informerades	  om	  att	  författarna	  önskade	  svar	  från	  alla,	  inklusive	  de	  som	  inte	  har	  någon	  erfarenhet	  
om	  behandlingsmetoden. 

4.3.2.	  Enkätutskick	  
Via	  Survey&Report	  (28)	  skickades	  informationsbrevet	  och	  webbenkäten	  som	  e-‐post	  till	  de	  113	  
personerna	  som	  ingick	  i	  det	  slutgiltiga	  urvalet.	  Deltagarna	  fick	  en	  svarstid	  på	  tio	  dagar.	  Den	  första	  
påminnelsen	  skickades	  ut	  tre	  dagar	  efter	  första	  utskicket	  till	  de	  personer	  som	  inte	  svarat	  på	  
webbenkäten.	  En	  andra	  påminnelse	  skickades	  ut	  två	  dagar	  före	  sista	  svarsdagen	  och	  den	  sista	  
påminnelsen	  skickades	  ut	  på	  morgonen	  den	  sista	  svarsdagen	  med	  syfte	  att	  minimera	  externt	  
bortfall.	   

4.4.	  Dataanalys	  
De	  inkomna	  enkätsvaren	  samlades	  in	  och	  sammanställdes	  automatiskt	  via	  Survey&Report	  (28).	  
Rådata	  analyserades	  för	  hand	  för	  att	  sammanställa	  flertal	  frågor	  i	  en	  tabell	  och	  ett	  diagram.	  Den	  
analyserade	  datan	  redovisas	  med	  deskriptiv	  statistik	  och	  beskrivs	  med	  hjälp	  av	  diagram	  och	  tabeller	  
(25).	  Inkomna	  kommentarer	  från	  den	  öppna	  frågan	  samlades	  och	  analyserades.	  De	  svar	  som	  inte	  
berörde	  studiens	  syfte	  exkluderades,	  resterande	  svar	  sorterades	  i	  olika	  kategorier	  utifrån	  
kommentarernas	  innebörd	  och	  sammanställdes	  i	  löpande	  text.	  Sammanställningen	  av	  datan	  
bearbetades	  i	  form	  av	  diagram	  i	  Microsoft	  Office	  Excel	  2011.	  Tabeller	  och	  löpande	  text	  utformades	  i	  
Microsoft	  Office	  Word	  2011.	   

4.5.	  Etiska	  aspekter	  
Studiens	  författare	  tog	  hänsyn	  till	  “lagen	  om	  etikprövning	  av	  forskning	  som	  avser	  människor”	  (30,	  
31).	  Det	  innebär	  att	  deltagarna	  fick	  information	  om	  att	  deltagandet	  var	  frivilligt	  och	  att	  de	  kan	  
avbryta	  sin	  medverkan	  när	  som	  helst.	  Syftet	  och	  den	  övergripande	  planen	  med	  studien	  fanns	  
beskrivet	  samt	  att	  deltagarna	  fick	  information	  om	  studiens	  författare	  och	  vilka	  metoder	  som	  
kommer	  att	  användas.	  I	  informationsbrevet	  ingick	  även	  information	  om	  konfidentialitet,	  att	  
insamlad	  data	  och	  personuppgifter	  ska	  förvaras	  så	  att	  det	  blir	  dolt	  för	  obehöriga	  (32).	  Författarna	  
tog	  även	  hänsyn	  till	  risker	  och	  vinster	  med	  studien.	  En	  risk	  med	  studien	  var	  att	  deltagare	  som	  inte	  
har	  någon	  erfarenhet	  om	  behandlingsmetoden	  kunde	  få	  en	  känsla	  av	  brist	  på	  kompetens.	  Därför	  var	  
enkätfrågan	  som	  handlade	  om	  orsak	  till	  varför	  sociala	  berättelser	  inte	  används	  inte	  obligatorisk	  att	  
besvara.	  I	  informationsbrevet	  formulerades	  nyttan	  med	  studien,	  att	  sprida	  kunskap	  om	  i	  vilken	  
utsträckning	  sociala	  berättelser	  kan	  underlätta	  aktivitetsutförande	  för	  personer	  med	  AST. 

5.	  RESULTAT	  
Webbenkäten	  skickades	  till	  totalt	  113	  arbetsterapeuter.	  Av	  dessa	  inkom	  svar	  från	  58,	  vilket	  gav	  en	  
svarsfrekvens	  på	  51	  %.	  Tio	  arbetsterapeuter	  hörde	  av	  sig	  och	  meddelade	  att	  de	  inte	  kunde	  delta	  på	  
grund	  av	  olika	  anledningar.	   

5.1.	  Bakgrundsinformation	  
Frågorna	  som	  berörde	  bakgrundsinformation	  var	  obligatoriska	  och	  gav	  därför	  en	  svarsfrekvens	  på	  
100	  %.	  Den	  relativa	  majoriteten	  (n=22)	  arbetsterapeuter	  som	  deltog	  i	  studien	  har	  svarat	  att	  de	  
arbetat	  som	  arbetsterapeut	  i	  0-‐5	  år	  (19	  %)	  och	  11-‐15	  år	  (19	  %)	  (Tabell	  Ia).	  På	  frågan	  angående	  hur	  
länge	  arbetsterapeuten	  har	  arbetat	  med	  personer	  med	  AST	  har	  26	  deltagare	  svarat	  att	  de	  arbetat	  
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med	  målgruppen	  i	  0-‐5	  år	  (44,9	  %),	  tolv	  arbetsterapeuter	  (20,7	  %)	  har	  arbetat	  med	  personer	  med	  AST	  
i	  6-‐10	  år.	  Totalt	  20	  arbetsterapeuter	  (34,4	  %)	  har	  arbetat	  med	  AST	  i	  11-‐30	  år	  (Tabell	  Ib).	  
	  
Tabell	  Ia:	  Antal	  år	  som	  deltagare	  arbetat	  som	  
arbetsterapeut	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   Tabell	  Ib:	  Antal	  år	  som	  deltagare	  arbetat	  
med	  personer	  med	  AST	  

Antal	  år	  som	  deltagarna	  arbetat	  
som	  arbetsterapeut	  	  

n	  (%)	   	   Antal	  år	  som	  deltagarna	  arbetat	  
med	  personer	  med	  AST	  

n	  (%)	  

0-‐5	  år	   11	  (19	  %)	   	   0-‐5	  år	   26	  (44,9	  %)	  

6-‐10	  år	   10	  (17,2	  %)	   	   6-‐10	  år	   12	  (20,7	  %)	  

11-‐15	  år	   11	  (19	  %)	   	   11-‐15	  år	   11	  (19	  %)	  

16-‐20	  år	   5	  (8,6	  %)	   	   16-‐20	  år	   6	  (10,3	  %)	  

21-‐25	  år	  	   10	  (17,2	  %)	   	   21-‐25	  år	   2	  (3,4	  %)	  

26-‐30	  år	   3	  (5,2	  %)	   	   26-‐30	  år	   1	  (1,7	  %)	  

31+	  år	   8	  (13,8	  %)	   	   31+	  år	   0	  (0	  %)	  

	  
Av	  de	  58	  deltagare	  som	  svarade	  på	  frågan	  om	  vilken	  åldersgrupp	  arbetsterapeuten	  arbetar	  med	  
framkom	  det	  att	  sex	  deltagare	  (10,3	  %)	  arbetar	  med	  barn,	  två	  deltagare	  (3,4	  %)	  angav	  att	  de	  arbetar	  
med	  ungdomar	  och	  19	  deltagare	  (33	  %)	  angav	  att	  de	  arbetar	  med	  vuxna.	  Antalet	  deltagare	  som	  
arbetar	  med	  både	  barn	  och	  ungdomar	  var	  24	  (41,3	  %)	  och	  sju	  deltagare	  (12	  %)	  uppgav	  att	  de	  arbetar	  
med	  både	  ungdomar	  och	  vuxna.	  

5.2.	  Kunskap	  och	  utbildning	  om	  sociala	  berättelser	  
Den	  absoluta	  majoriteten	  (n=57,	  98,3	  %)	  svarade	  att	  de	  har	  hört	  begreppet	  sociala	  berättelser	  och	  
1,7	  %	  (n=1)	  angav	  att	  hen	  inte	  har	  hört	  begreppet.	  Femtiofyra	  deltagare	  (93,1	  %)	  har	  svarat	  att	  de	  
har	  hört	  att	  sociala	  berättelser	  används	  för	  personer	  med	  AST	  och	  fyra	  deltagare	  (6,9	  %)	  har	  inte	  
hört	  att	  behandlingsmetoden	  används	  för	  denna	  typ	  av	  diagnos.	  Endast	  tre	  deltagare	  (5,2	  %)	  har	  
svarat	  att	  undervisning	  om	  sociala	  berättelser	  ingick	  i	  deras	  grundutbildning,	  53	  deltagare	  (91,4	  %)	  
angav	  att	  de	  inte	  fått	  undervisning	  om	  behandlingsmetoden	  i	  sin	  grundutbildning.	  Två	  deltagare	  (3,4	  
%)	  svarade	  “vet	  ej”.	  Nästan	  hälften	  av	  deltagarna	  (n=27,	  46,6	  %)	  svarade	  att	  de	  har	  fått	  utbildning	  
om	  sociala	  berättelser	  i	  deras	  verksamhet	  och	  31	  deltagare	  (53,4	  %)	  har	  inte	  fått	  utbildning	  om	  
behandlingsmetoden	  i	  verksamheten	  (figur	  2). 
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Figur	  2:	  Sammanställning	  av	  arbetsterapeuternas	  kännedom	  och	  utbildning	  om	  sociala	  berättelser	  
	  
Deltagarna	  fick	  svara	  på	  frågan	  om	  i	  vilken	  utsträckning	  de	  anser	  att	  arbetsterapeuter	  som	  arbetar	  
med	  personer	  med	  AST	  behöver	  kunskap	  om	  sociala	  berättelser.	  Femton	  deltagare	  (26	  %)	  svarade	  
att	  arbetsterapeuter	  behöver	  kunskap	  i	  mycket	  hög	  utsträckning.	  Den	  relativa	  majoriteten	  (n=24,	  
41,4	  %)	  svarade	  att	  arbetsterapeuter	  behöver	  kunskap	  i	  hög	  utsträckning.	  Tio	  deltagare	  (17,2	  %)	  
angav	  att	  arbetsterapeuter	  behöver	  kunskap	  i	  medelhög	  utsträckning	  och	  två	  deltagare	  (3,4	  %)	  
uppgav	  att	  kunskapen	  behövs	  i	  låg	  utsträckning.	  Endast	  en	  deltagare	  (1,7	  %)	  angav	  att	  
arbetsterapeuter	  behöver	  kunskap	  i	  mycket	  låg	  utsträckning	  och	  sex	  deltagare	  (10,3	  %)	  svarade	  ”vet	  
ej”	  (figur	  3). 
	  

	  
	  

Figur	  3:	  I	  vilken	  utsträckning	  arbetsterapeuter	  behöver	  kunskap	  om	  sociala	  berättelser	  
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5.3.	  Användning	  av	  sociala	  berättelser	  
På	  frågan	  om	  användning	  av	  sociala	  berättelser	  i	  deltagarnas	  verksamheter	  gavs	  möjlighet	  till	  att	  
svara	  ja,	  nej	  eller	  vet	  ej.	  Totalt	  48	  deltagare	  (82,8	  %)	  svarade	  att	  sociala	  berättelser	  används	  inom	  
deras	  verksamhet.	  Sex	  deltagare	  (10,3	  %)	  svarade	  att	  sociala	  berättelser	  inte	  används	  inom	  deras	  
verksamhet	  och	  endast	  fyra	  deltagare	  (6,9	  %)	  svarade	  ”vet	  ej”.	   
 
Deltagarna	  fick	  svara	  på	  frågan	  ”Med	  vilka	  personer	  använder	  du	  sociala	  berättelser?”	  och	  gavs	  
möjlighet	  att	  ange	  flera	  svarsalternativ	  (Tabell	  II).	  Den	  relativa	  majoriteten	  (n=37,	  63,8	  %)	  svarade	  att	  
sociala	  berättelser	  används	  med	  personer	  med	  AST	  i	  kombination	  med	  annan/andra	  diagnoser.	  
Tjugoåtta	  deltagare	  (48,3	  %)	  svarade	  att	  de	  använder	  sociala	  berättelser	  med	  personer	  med	  AST	  och	  
27	  deltagare	  (46,6	  %)	  svarade	  att	  de	  använder	  sociala	  berättelser	  med	  personer	  med	  annan	  diagnos.	   
	  
Tabell	  II:	  Med	  vilka	  personer	  arbetsterapeuter	  använder	  sociala	  berättelser	  
Med	  vilka	  personer	  används	  sociala	  berättelser?*	   Andel	  (%)	  

Personer	  med	  autismspektrumtillstånd	  
	  

48,3%	  

Personer	  med	  autismspektrumtillstånd	  i	  kombination	  med	  	  
annan/andra	  diagnoser	  

	  
63,8%	  

Personer	  med	  annan	  diagnos	  
	  

46,6%	  

	  *Denna	  fråga	  gav	  möjlighet	  att	  ange	  flera	  svarsalternativ	  
	  
Rådata	  analyserades	  för	  att	  ta	  reda	  på	  vilken	  åldersgrupp	  respektive	  arbetsterapeut	  använder	  
sociala	  berättelser	  med.	  Totalt	  59	  %	  (n=34	  av	  58)	  av	  de	  deltagande	  använder	  sociala	  berättelser	  i	  sitt	  
kliniska	  arbete.	  Den	  relativa	  majoriteten	  (41	  %,	  dvs	  24	  av	  58)	  angav	  att	  de	  arbetar	  med	  barn	  och	  
ungdomar,	  av	  dessa	  24	  angav	  16	  arbetsterapeuter	  (67	  %)	  att	  de	  använder	  sociala	  berättelser	  och	  33	  
%	  (n=8	  av	  24)	  uppgav	  att	  de	  inte	  använder	  sociala	  berättelser.	  Av	  de	  som	  deltog	  i	  studien	  (n=58)	  
angav	  19	  arbetsterapeuter	  (33	  %,	  dvs	  19	  av	  58)	  att	  de	  arbetar	  med	  vuxna,	  tolv	  av	  de	  som	  angav	  att	  
de	  arbetar	  med	  vuxna	  uppgav	  att	  de	  använder	  sociala	  berättelser	  i	  sitt	  arbete	  (63	  %,	  dvs	  12	  av	  19).	  
Antalet	  som	  arbetar	  med	  både	  ungdomar	  och	  vuxna	  var	  totalt	  sju	  av	  58	  deltagare	  (12	  %),	  endast	  tre	  
(43	  %)	  av	  dessa	  sju	  deltagare	  svarade	  att	  de	  använder	  sociala	  berättelser.	  Av	  de	  som	  arbetar	  med	  
endast	  barn	  (10	  %,	  n=6	  av	  58)	  angav	  tre	  arbetsterapeuter	  (50	  %,	  dvs	  3	  av	  6)	  att	  de	  använder	  sociala	  
berättelser.	  Två	  deltagare	  (4	  %,	  dvs	  2	  av	  58)	  svarade	  att	  de	  arbetar	  med	  endast	  ungdomar,	  ingen	  av	  
dem	  (0	  %)	  angav	  att	  de	  använder	  sociala	  berättelser	  i	  sitt	  kliniska	  arbete	  (tabell	  III). 
	  
Tabell	  III:	  Vilka	  åldersgrupper	  arbetsterapeuter	  använder	  sociala	  berättelser	  med	  

Åldersgrupper	   Använder	  sociala	  berättelser	   Använder	  inte	  sociala	  berättelser	  

Barn	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  n=3	  (50	  %)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  n=3	  (50	  %)	  

Ungdomar	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  n=0	  (0	  %)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  n=2	  (100	  %)	  

Vuxna	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  n=12	  (63	  %)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  n=7	  (37	  %)	  

Barn	  och	  ungdomar	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  n=16	  (67	  %)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  n=8	  (33	  %)	  

Ungdomar	  och	  vuxna	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  n=3	  (43	  %)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  n=4	  (57	  %)	  

	  Totalt	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  n=34	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  n=24	  
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Vid	  analys	  av	  resultatet	  av	  frågan	  som	  berör	  hur	  ofta	  arbetsterapeuter	  använder	  sociala	  berättelser	  i	  
arbetet	  med	  personer	  med	  AST	  framkom	  att	  en	  deltagare	  (1,7	  %)	  angav	  att	  sociala	  berättelser	  
används	  varje	  vecka.	  Åtta	  deltagare	  (13,8	  %)	  använder	  sociala	  berättelser	  varje	  månad.	  Totalt	  24	  
deltagare	  (41,4	  %)	  angav	  att	  sociala	  berättelser	  används	  mer	  sällan	  än	  varje	  månad	  och	  25	  deltagare	  
(43,1	  %)	  svarade	  att	  de	  inte	  använder	  sociala	  berättelser.	  
	  
Enkätsvaren	  från	  de	  arbetsterapeuter	  som	  inte	  använder	  sociala	  berättelser	  i	  sitt	  kliniska	  arbete	  
(n=25,	  43,1	  %)	  analyserades	  för	  att	  ta	  reda	  på	  vad	  de	  anser	  om	  arbetsterapeuters	  behov	  av	  kunskap	  
om	  behandlingsmetoden.	  Den	  relativa	  majoriteten	  (n=11,	  44	  %)	  svarade	  att	  arbetsterapeuter	  
behöver	  kunskap	  i	  hög	  utsträckning.	  Sex	  arbetsterapeuter	  (24	  %)	  svarade	  i	  medelhög	  utsträckning	  
och	  två	  arbetsterapeuter	  (8	  %)	  ansåg	  att	  de	  behöver	  kunskap	  om	  behandlingsmetoden	  i	  mycket	  hög	  
utsträckning.	  Två	  deltagare	  (8	  %)	  svarade	  att	  de	  behöver	  kunskap	  i	  låg	  utsträckning	  och	  fyra	  
deltagare	  (16	  %)	  svarade	  ”vet	  ej”	  (figur	  4).	  
	  
	  

	  
Figur	  4:	  I	  vilken	  utsträckning	  arbetsterapeuter	  som	  inte	  använder	  sociala	  berättelser	  i	  sitt	  kliniska	  
arbete	  anser	  att	  arbetsterapeuter	  behöver	  kunskap	  om	  behandlingsmetoden.	  

5.4.	  Orsaker	  till	  varför	  sociala	  berättelser	  inte	  används	  
Frågan	  som	  berör	  orsak	  till	  varför	  arbetsterapeuter	  inte	  använder	  sociala	  berättelser	  i	  sitt	  kliniska	  
arbete	  gav	  möjlighet	  till	  fler	  svarsalternativ	  och	  gav	  en	  svarsfrekvens	  på	  155,8	  %.	  Den	  relativa	  
majoriteten	  (n=24,	  55,8	  %)	  svarade	  att	  det	  används	  av	  annan	  yrkesprofession	  i	  verksamheten.	  Elva	  
deltagare	  (25,6	  %)	  angav	  att	  de	  inte	  använder	  sociala	  berättelser	  på	  grund	  av	  brist	  på	  kunskap.	  Totalt	  
sex	  arbetsterapeuter	  (14	  %)	  svarade	  att	  orsaken	  till	  varför	  de	  inte	  använder	  sociala	  berättelser	  är	  på	  
grund	  av	  tidsbrist	  och	  fem	  arbetsterapeuter	  (11,6	  %)	  svarade	  att	  de	  inte	  har	  fått	  någon	  utbildning	  
om	  sociala	  berättelser	  som	  orsak	  till	  varför	  det	  inte	  används.	  Deltagarna	  kunde	  även	  svara	  ”annan	  
orsak”	  och	  gavs	  då	  möjlighet	  att	  utveckla	  sitt	  svar	  i	  ett	  kommentarsfält,	  totalt	  21	  arbetsterapeuter	  
(48,8	  %)	  svarade	  att	  det	  inte	  används	  av	  annan	  orsak	  och	  utvecklade	  sitt	  svar	  i	  kommentarsfältet	  
(figur	  5).	  
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         *Denna	  fråga	  gav	  möjlighet	  att	  ange	  flera	  svarsalternativ	  
 
Figur	  5:	  Kartläggning	  av	  orsak	  till	  varför	  sociala	  berättelser	  inte	  används	  i	  det	  kliniska	  arbetet	  
	  
Vid	  sammanställning	  av	  kommentarer	  framkom	  det	  att	  arbetsterapeuter	  inte	  använder	  sociala	  
berättelser	  på	  grund	  av	  olika	  anledningar	  som	  till	  exempel	  att	  de	  inte	  kommit	  i	  kontakt	  med	  det	  än.	  
En	  del	  beskrev	  att	  de	  visar	  sociala	  berättelser	  för	  föräldrar	  som	  i	  sin	  tur	  använder	  det	  för	  deras	  barn.	  
En	  person	  angav	  att	  hen	  inte	  känner	  behov	  av	  att	  använda	  sociala	  berättelser.	  Några	  uppgav	  att	  
behandlingsmetoden	  används	  av	  andra	  teammedlemmar	  och	  att	  arbetsterapeuten	  kan	  tipsa	  om	  
sociala	  berättelser	  till	  kollegor.	  Tre	  arbetsterapeuter	  kommenterade	  att	  de	  inte	  möter	  så	  många	  
personer	  med	  AST	  och	  därför	  används	  inte	  sociala	  berättelser	  i	  deras	  kliniska	  arbete.	  En	  
arbetsterapeut	  beskrev	  att	  visuellt	  stöd	  används	  i	  mötet	  med	  personer	  med	  AST	  för	  att	  tydliggöra	  
information,	  dock	  använder	  hen	  inte	  sociala	  berättelser.	  Ännu	  en	  orsak	  till	  varför	  sociala	  berättelser	  
inte	  används	  är	  att	  arbetsterapeuterna	  kan	  glömma	  att	  behandlingsmetoden	  finns.	  Kommentarer	  
som	  inkom	  berörde	  ytterligare	  orsaker	  som	  till	  exempel	  att	  behandlingsmetoden	  är	  svår	  att	  använda	  
på	  barn	  i	  tidig	  utvecklingsnivå,	  att	  behovet	  är	  större	  i	  arbetet	  med	  personer	  på	  särskilda	  boenden.	  En	  
arbetsterapeut	  förklarade	  även	  att	  hen	  inte	  känner	  sig	  säker	  på	  behandlingsmetoden	  då	  
utbildningen	  har	  varit	  kort	  och	  att	  det	  krävs	  tid	  och	  tålamod	  att	  lära	  sig	  skriva	  sociala	  berättelser.	  

5.5.	  Klientcentrering	  och	  underlättning	  i	  aktivitetsutförande	  
Vid	  analys	  av	  insamlad	  data	  om	  i	  vilken	  utsträckning	  sociala	  berättelser	  gör	  arbetet	  mer	  
klientcentrerat	  angav	  totalt	  16	  arbetsterapeuter	  (27,6	  %)	  att	  arbetet	  blir	  mer	  klientcentrerat	  i	  
medelhög	  utsträckning.	  Tretton	  arbetsterapeuter	  (22,4	  %)	  svarade	  att	  arbetet	  blir	  mer	  
klientcentrerat	  i	  hög	  utsträckning	  och	  fem	  arbetsterapeuter	  (8,6	  %)	  angav	  att	  arbetet	  blir	  mer	  
klientcentrerat	  i	  mycket	  hög	  utsträckning.	  Några	  fåtal	  arbetsterapeuter	  angav	  att	  arbetet	  blir	  mer	  
klientcentrerat	  i	  mycket	  låg	  (n=2,	  3,4	  %)	  till	  låg	  utsträckning	  (n=3,	  5,2	  %)	  (figur	  6).	  
	  
På	  frågan	  om	  i	  vilken	  utsträckning	  användning	  av	  sociala	  berättelser	  kan	  underlätta	  
aktivitetsutförande	  för	  personer	  med	  AST	  svarade	  den	  relativa	  majoriteten	  (n=28,	  48,3	  %)	  att	  det	  
underlättar	  aktivitetsutförande	  i	  hög	  utsträckning.	  Tolv	  arbetsterapeuter	  (20,7	  %)	  svarade	  i	  
medelhög	  utsträckning	  och	  åtta	  arbetsterapeuter	  (13,8	  %)	  uppgav	  att	  aktivitetsutförande	  
underlättas	  i	  mycket	  hög	  utsträckning.	  Ingen	  deltagare	  svarade	  att	  användning	  av	  sociala	  berättelser	  
underlättar	  aktivitetsutförande	  i	  mycket	  låg	  till	  låg	  utsträckning	  (figur	  6).	  
 

	  
*	  
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Figur	  6:	  I	  vilken	  utsträckning	  sociala	  berättelser	  gör	  arbetet	  klientcentrerat	  och	  underlättar	  
aktivitetsutförande 

6.	  DISKUSSION	  
6.1.	  Metoddiskussion	  
Studien	  hade	  en	  kvantitativ	  ansats	  med	  en	  enkät	  för	  att	  kartlägga	  arbetsterapeuters	  kunskap	  om	  och	  
användning	  av	  sociala	  berättelser	  som	  behandlingsmetod	  för	  personer	  med	  AST.	  En	  kvantitativ	  
ansats	  är	  strukturerad	  och	  forskaren	  är	  objektiv.	  Forskningen	  görs	  på	  ett	  begränsat	  antal	  variabler	  
med	  syfte	  att	  undersöka	  ett	  stort	  antal	  individer.	  En	  kvalitativ	  ansats	  kännetecknas	  av	  att	  forskaren	  
är	  subjektiv	  och	  vill	  undersöka	  ett	  litet	  antal	  individer	  (24).	  Eftersom	  syftet	  med	  denna	  studie	  var	  att	  
kartlägga	  kunskap	  om	  och	  användning	  av	  sociala	  berättelser	  ansågs	  en	  kvantitativ	  ansats	  med	  hjälp	  
av	  en	  enkät	  vara	  mer	  passande.	  En	  begränsning	  med	  en	  enkätstudie	  är	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  
möjlighet	  att	  ta	  kontakt	  med	  deltagarna	  i	  efterhand	  om	  forskaren	  har	  funderingar	  angående	  svaren.	  
En	  annan	  begränsning	  är	  att	  enkäten	  inte	  bör	  innehålla	  för	  många	  frågor	  då	  den	  kan	  bli	  
tidskrävande,	  vilket	  innebär	  att	  stor	  vikt	  bör	  läggas	  på	  att	  formulera	  relevanta	  och	  täckande	  frågor.	  
 
Urvalet	  var	  yrkesverksamma	  arbetsterapeuter	  som	  arbetar	  med	  personer	  med	  AST.	  Totalt	  113	  
enkäter	  skickades	  ut	  och	  58	  arbetsterapeuter	  besvarade	  enkäten	  (51	  %).	  Bortfall	  av	  deltagare	  
påverkar	  studiens	  tillförlitlighet	  och	  generaliserbarhet.	  För	  att	  få	  ett	  högre	  tillförlitligt	  resultat	  bör	  
majoriteten	  av	  tillfrågade	  personer,	  det	  vill	  säga	  över	  80	  %	  delta	  i	  undersökningen	  (33). En	  möjlig	  
anledning	  till	  det	  stora	  bortfallet	  kan	  bero	  på	  att	  arbetsterapeuter	  som	  inte	  har	  kunskap	  om	  
och/eller	  inte	  använder	  sociala	  berättelser	  som	  behandlingsmetod	  väljer	  att	  inte	  delta.	  Eftersom	  
författarna	  valde	  att	  undersöka	  en	  metod	  som	  ursprungligen	  inte	  är	  utvecklad	  inom	  arbetsterapi	  
fanns	  stor	  risk	  för	  ett	  högt	  bortfall.	  Ytterligare	  en	  anledning	  kan	  vara	  att	  en	  av	  påminnelserna	  
skickades	  ut	  utan	  informationsbrev.	  I	  brevet	  fanns	  information	  om	  varför	  författarna	  ville	  att	  de	  
skulle	  delta	  och	  hur	  det	  skulle	  gynna	  studien	  trots	  att	  personen	  kanske	  inte	  använder	  sig	  av	  sociala	  
berättelser,	  trots	  att	  intresset	  för	  ämnet	  inte	  fanns	  ville	  författarna	  ändå	  ha	  in	  svar.	  De	  deltagare	  
som	  inte	  använder	  sociala	  berättelser	  i	  sitt	  kliniska	  arbete	  gavs	  möjlighet	  att	  kryssa	  i	  “använder	  ej”	  
och	  “vet	  ej”	  som	  svarsalternativ	  på	  de	  obligatoriska	  frågorna,	  detta	  för	  att	  en	  del	  av	  syftet	  var	  att	  
kartlägga	  i	  vilken	  utsträckning	  sociala	  berättelser	  används	  av	  arbetsterapeuter.	  Informationsbrevet	  
och	  enkäten	  bör	  konstrueras	  på	  sådant	  sätt	  att	  det	  motiverar	  deltagarna	  till	  att	  svara	  sanningsenligt.	  
Forskare	  bör	  skriva	  ned	  vinster	  med	  deltagandet,	  till	  exempel	  hur	  deras	  insats	  kan	  bidra	  till	  studien.	  
Det	  är	  viktigt	  att	  deltagarna	  upplever	  enkäten,	  de	  enskilda	  frågorna	  och	  informationsbrevet	  som	  
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begripligt	  och	  meningsfullt.	  Respondenten	  ska	  få	  en	  känsla	  av	  tillit	  för	  undersökningen	  för	  att	  vilja	  
delta	  i	  studien.	  Varje	  påminnelse	  som	  skickas	  ut	  ska	  innehålla	  ett	  informationsbrev	  (34).	  Påminnelser	  
skickades	  ut	  vid	  tre	  tillfällen	  till	  de	  som	  inte	  svarat	  för	  att	  minimera	  risk	  för	  bortfall.	  Endast	  två	  av	  
dessa	  tre	  innehöll	  informationsbrev	  vilket	  kan	  ha	  påverkat	  svarsfrekvensen,	  då	  deltagare	  som	  ville	  
delta	  vid	  utskick	  av	  påminnelsen	  kan	  ha	  avstått	  på	  grund	  av	  otillräcklig	  information.	  
 
En	  internetbaserad	  sökning	  på	  telefonnummer	  till	  verksamheter	  genomfördes	  för	  att	  nå	  ut	  till	  
yrkesverksamma	  arbetsterapeuter.	  Sedan	  användes	  en	  slumptalsgenerator	  för	  att	  få	  ett	  obundet	  
slumpmässigt	  urval.	  Ett	  vanligt	  sätt	  att	  göra	  ett	  obundet	  slumpmässigt	  urval	  är	  med	  hjälp	  av	  en	  
slumptalsgenerator	  som	  låter	  datorn	  göra	  urvalet	  (35).	  Detta	  minskar	  risk	  för	  bias	  som	  innebär	  att	  
det	  blir	  ett	  systematiskt	  fel	  i	  resultaten	  (25,	  34).	  Studiens	  inklusionskriterier	  var	  yrkesverksamma	  
arbetsterapeuter	  inom	  barn-‐,	  ungdoms-‐	  och	  vuxenhabiliteringen,	  socialpsykiatrin	  och	  
allmänpsykiatrin.	  Dock	  blev	  antalet	  telefonnummer	  till	  de	  olika	  verksamheterna	  ojämnt	  fördelat.	  
Enligt	  författarnas	  uppfattning	  påverkade	  det	  inte	  resultatet,	  däremot	  anser	  författarna	  att	  det	  
behövs	  vidare	  forskning	  om	  vilka	  verksamheter	  sociala	  berättelser	  används	  inom.	  
 
Vid	  en	  enkätkonstruktion	  är	  det	  är	  viktigt	  att	  formulera	  relevanta	  och	  tydliga	  frågor.	  Frågorna	  ska	  
vara	  korta,	  fokuserade	  och	  lättbegripliga	  (36).	  Frågor	  som	  är	  otydligt	  formulerade	  kan	  påverka	  
reliabiliteten	  och	  medföra	  en	  stor	  slumpvariation	  i	  de	  inkomna	  svaren	  (34).	  Författarna	  antar	  att	  
några	  av	  de	  inkomna	  svaren	  hade	  låg	  reliabilitet.	  Frågorna	  hade	  kunnat	  formuleras	  tydligare	  och	  
därigenom	  gett	  högre	  reliabilitet.	  Frågorna	  var	  någorlunda	  långa	  men	  lättbegripliga.	  Dock	  misstänker	  
författarna	  att	  nyckelord	  som	  ”du”	  hamnade	  i	  skymundan	  eftersom	  de	  inkomna	  svaren	  inte	  hade	  
hög	  reliabilitet.	  På	  frågan	  ”Med	  vilka	  personer	  använder	  du	  sociala	  berättelser?”	  var	  det	  endast	  få	  
som	  svarade	  ”använder	  ej”,	  däremot	  var	  det	  fler	  som	  svarade	  ”använder	  ej”	  på	  frågan	  ”Hur	  ofta	  
använder	  du	  sociala	  berättelser	  i	  arbetet	  med	  personer	  med	  autismspektrumtillstånd?”.	  
Missförstånd	  hade	  kunnat	  reduceras	  med	  hjälp	  av	  att	  utmärka	  ordet	  ”Du”	  med	  stor	  bokstav	  och	  
fetstil.	  För	  att	  ytterligare	  minska	  risken	  för	  missförstånd	  och	  öka	  reliabiliteten	  hade	  författarna	  
kunnat	  ställa	  frågan	  “Använder	  Du	  sociala	  berättelser	  i	  ditt	  kliniska	  arbete?”	  som	  förhoppningsvis	  
skulle	  givit	  säkrare	  resultat.	  De	  deltagare	  som	  inte	  använder	  sociala	  berättelser	  skulle	  då	  kunnat	  
avsluta	  sin	  medverkan	  efter	  denna	  fråga.	  Vid	  analys	  av	  enkätsvaren	  upptäcktes	  att	  en	  del	  deltagare	  
inte	  hade	  läst	  igenom	  frågorna	  noggrant,	  eftersom	  de	  kryssade	  i	  att	  de	  använder	  sociala	  berättelser	  i	  
en	  fråga	  men	  att	  de	  inte	  använder	  metoden	  i	  en	  annan	  fråga.	  Detta	  kan	  påverka	  resultatets	  validitet	  
eftersom	  resultatet	  inte	  blir	  helt	  reliabelt.	  
 
Under	  enkätkonstruktionen	  tog	  författarna	  hänsyn	  till	  de	  etiska	  principerna,	  principen	  att	  inte	  skada	  
och	  autonomiprincipen	  som	  innebär	  respekt	  för	  deltagarens	  integritet	  och	  möjlighet	  till	  
självbestämmande	  samt	  att	  inte	  utsätta	  deltagarna	  för	  obehagliga	  situationer	  (24).	  Vid	  formulering	  
av	  frågor	  bör	  ordet	  ”inte”	  undvikas	  eftersom	  det	  kan	  uppfattas	  som	  oartigt	  och	  skapa	  
integritetsproblem	  (35).	  En	  fråga	  handlade	  om	  att	  deltagare	  som	  inte	  använder	  sociala	  berättelser	  
skulle	  ange	  varför	  de	  inte	  gjorde	  det,	  vilket	  kan	  medföra	  att	  deltagaren	  känner	  sig	  kränkt	  och	  kan	  
även	  leda	  till	  känslor	  av	  att	  den	  professionella	  rollen	  blir	  ifrågasatt.	  För	  att	  minimera	  dessa	  risker	  var	  
frågan	  inte	  obligatorisk	  och	  kunde	  därför	  undvikas.	  För	  att	  avidentifiera	  deltagarna	  valde	  författarna	  
att	  inte	  skriva	  ner	  vilka	  län	  som	  ingick	  i	  urvalet,	  verksamheternas	  namn	  samt	  deltagarnas	  
personuppgifter.	  Deltagarnas	  e-‐postadresser	  lades	  in	  i	  det	  webbaserade	  enkätverktyget	  
Survey&Report	  (28).	  Endast	  författarna	  hade	  tillgång	  till	  dessa	  eftersom	  inlogg	  krävdes	  för	  åtkomst.	  
 
Öppna	  frågor	  i	  en	  enkät	  kan	  vara	  riskfullt	  då	  det	  tar	  tid	  att	  svara,	  det	  kan	  även	  upplevas	  som	  
ansträngande	  att	  formulera	  sig	  skriftligt	  (35).	  Frågan	  i	  studiens	  webbenkät	  som	  gav	  möjlighet	  till	  ett	  
öppet	  svarsalternativ	  var	  inte	  obligatorisk	  och	  var	  enbart	  för	  de	  personer	  som	  av	  någon	  anledning	  
inte	  använder	  sociala	  berättelser.	  Några	  deltagare	  använde	  kommentarsfältet	  för	  att	  skriva	  om	  
något	  annat	  än	  det	  frågan	  egentligen	  handlade	  om.	  Författarna	  upplever	  därför	  att	  det	  kunde	  tagits	  
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med	  en	  öppen	  fråga	  som	  en	  sista	  fråga	  i	  webbenkäten	  för	  deltagare	  som	  anser	  att	  de	  har	  något	  att	  
tillägga.	  
	  
Innan	  enkäten	  skickas	  ut	  kan	  det	  vara	  nödvändigt	  med	  flera	  utprövningar	  (33).	  En	  pilotstudie	  görs	  i	  
syfte	  att	  försäkra	  sig	  om	  att	  deltagarna	  tolkar	  enkätfrågor	  och	  svarsalternativ	  likaledes	  som	  
frågekonstruktören.	  För	  att	  få	  en	  bra	  kvalité	  på	  enkäten	  som	  ska	  användas	  i	  studien	  bör	  tid	  och	  
energi	  läggas	  ner	  på	  pilotstudien	  (34).	  Enkäten	  som	  användes	  i	  denna	  studie	  skickades	  ut	  för	  
pilottest	  till	  fyra	  personer	  varpå	  två	  var	  arbetsterapeuter.	  För	  att	  få	  högre	  validitet	  och	  reliabilitet	  
kunde	  pilottestet	  skickats	  till	  fler	  personer.	  
 
Databearbetningen	  och	  dataanalysen	  underlättades	  då	  svaren	  på	  webbenkäten	  samlades	  in,	  
bearbetades	  och	  analyserades	  direkt	  via	  Survey&Report	  (28).	  Författarna	  ansåg	  att	  det	  var	  tids-‐	  och	  
kostnadseffektivt	  samt	  lätthanterligt	  när	  diagram	  och	  tabeller	  konstruerades	  till	  resultatet. 

6.2.	  Resultatdiskussion 
Av	  de	  som	  deltog	  i	  studien	  svarade	  48	  deltagare	  att	  sociala	  berättelser	  används	  inom	  deras	  
verksamhet	  och	  totalt	  24	  arbetsterapeuter	  angav	  att	  behandlingsmetoden	  används	  av	  annan	  
yrkesprofession	  i	  verksamheten.	  I	  resultatet	  framkom	  det	  även	  att	  många	  arbetsterapeuter	  
undervisar	  föräldrar	  om	  metoden	  som	  i	  sin	  tur	  använder	  sociala	  berättelser	  för	  sina	  barn.	   
Carol	  Gray	  utformade	  sociala	  berättelser	  som	  ett	  instruktionsverktyg	  för	  barn,	  ungdomar	  och	  vuxna	  
med	  AST	  för	  att	  förtydliga	  information	  som	  de	  kan	  ha	  svårt	  att	  förstå.	  Verktyget	  redovisades	  sedan	  
för	  föräldrar	  som	  har	  barn	  med	  AST	  och	  personal	  som	  arbetar	  med	  personer	  som	  har	  denna	  diagnos	  
(37).	  Sociala	  berättelser	  är	  ett	  pedagogiskt	  arbetssätt	  (38)	  med	  syfte	  att	  bland	  annat	  beskriva	  en	  
situation	  på	  ett	  meningsfullt	  sätt.	  Behandlingsmetoden	  används	  idag	  hemma,	  i	  skolan,	  på	  kliniker	  
och	  i	  samhällen	  (37).	  Det	  är	  av	  stor	  betydelse	  att	  arbetsterapeuten	  involverar	  anhöriga	  för	  att	  få	  
bästa	  möjliga	  effekt	  av	  interventioner	  (39).	  Slutsatsen	  är	  att	  sociala	  berättelser	  inte	  bara	  kan	  
användas	  av	  flera	  yrkesprofessioner	  utan	  också	  av	  föräldrar.	  Författarna	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  
föräldrar	  och	  andra	  som	  kommer	  i	  kontakt	  med	  personer	  med	  AST	  får	  en	  förståelse	  för	  betydelsen	  
av	  att	  delta	  i	  behandlingsprocessen	  och	  att	  deras	  engagemang	  kan	  tillföra	  en	  god	  effekt	  för	  personer	  
med	  AST. 
 
I	  denna	  studie	  svarade	  27,6	  %	  av	  de	  deltagande	  att	  sociala	  berättelser	  som	  behandlingsmetod	  gör	  
arbetet	  klientcentrerat	  i	  medelhög	  utsträckning.	  Totalt	  22,4	  %	  angav	  att	  arbetet	  blir	  mer	  
klientcentrerat	  i	  hög	  utsträckning.	  Arbetsterapi	  innebär	  att	  ta	  hänsyn	  till	  personens	  behov	  och	  
omgivningen	  för	  att	  stödja	  förmågan	  till	  aktivitetsutförande	  och	  delaktighet.	  Arbetsterapeuten	  ska	  
se	  personen	  som	  en	  utvecklingsbar	  social	  individ.	  Arbetsterapeuten	  ska	  även	  respektera	  och	  bemöta	  
personen	  som	  en	  unik	  individ	  med	  förmåga	  till	  självbestämmande.	  Att	  utgå	  från	  att	  personen	  är	  en	  
unik	  individ	  med	  förmåga	  till	  självbestämmande	  när	  det	  gäller	  bland	  annat	  behandlingsmål	  och	  
behandlingsstrategier	  innebär	  att	  arbeta	  klientcentrerat	  (9).	   
	  
Studiens	  deltagare	  fick	  även	  svara	  på	  frågan	  om	  i	  vilken	  utsträckning	  sociala	  berättelser	  kan	  
underlätta	  aktivitetsutförande	  för	  personer	  med	  AST.	  Den	  absoluta	  majoriteten	  av	  de	  deltagande	  
arbetsterapeuterna	  (82,8	  %)	  uppgav	  att	  sociala	  berättelser	  kan	  underlätta	  aktivitetsutförande	  i	  
medelhög	  till	  mycket	  hög	  utsträckning.	  Forskning	  visar	  att	  sociala	  berättelser	  kan	  användas	  av	  
arbetsterapeuter	  eftersom	  metoden	  är	  individualiserad	  med	  fokus	  på	  att	  förbättra	  beteenden	  och	  
personens	  sociala	  förmåga	  (40).	  Med	  hänsyn	  till	  att	  det	  centrala	  i	  arbetsterapi	  handlar	  om	  att	  arbeta	  
klientcentrerat	  och	  att	  underlätta	  aktivitetsutförande	  rekommenderar	  författarna	  att	  sociala	  
berättelser	  introduceras	  för	  arbetsterapeuter,	  och	  blir	  tillgänglig	  som	  en	  arbetsterapeutisk	  
intervention	  vad	  gäller	  behandling	  för	  personer	  med	  AST.	  
 



16 
 

Trettiofyra	  deltagare	  angav	  att	  de	  använder	  sociala	  berättelser	  som	  behandlingsmetod.	  Totalt	  39	  
arbetsterapeuter	  svarade	  att	  metoden	  gör	  arbetet	  klientcentrerat	  och	  48	  deltagare	  ansåg	  att	  
metoden	  underlättar	  aktivitetsutförande,	  vilket	  tyder	  på	  att	  fler	  har	  uttalat	  sig	  om	  det	  än	  antalet	  
som	  uppgav	  att	  de	  använder	  sociala	  berättelser.	  En	  förklaring	  till	  detta	  kan	  vara	  att	  andra	  
yrkesprofessioner	  har	  talat	  gott	  om	  sociala	  berättelser	  till	  deltagarna	  som	  i	  sin	  tur	  har	  tolkat	  frågorna	  
fel	  och	  besvarat	  frågorna	  om	  klientcentrering	  och	  aktivitetsutförande	  generellt,	  utan	  egna	  
erfarenheter	  om	  metoden.	  	  
 
I	  denna	  studie	  framkom	  det	  att	  sociala	  berättelser	  används	  för	  både	  barn,	  ungdomar	  och	  vuxna.	  
Forskning	  visar	  att	  det	  inte	  finns	  något	  samband	  mellan	  sociala	  berättelsers	  effekt	  och	  den	  
kronologiska	  åldern,	  den	  språkliga	  förmågan	  samt	  graden	  av	  AST	  (41).	  Sociala	  berättelser	  som	  
behandlingsmetod	  har	  visat	  sig	  vara	  effektivt	  för	  att	  öka	  den	  sociala	  förmågan	  (42).	  Författarna	  
anser	  att	  den	  sociala	  förmågan	  har	  en	  stor	  betydelse	  för	  aktivitetsutförande.	  I	  problemområdet	  
angavs	  att	  författarna	  vill	  informera	  arbetsterapeuter	  om	  i	  vilken	  utsträckning	  sociala	  berättelser	  kan	  
underlätta	  aktivitetsutförande.	  Eftersom	  arbetsterapeuter	  arbetar	  för	  att	  främja	  delaktighet	  i	  
vardagen	  för	  personer	  med	  AST	  kan	  sociala	  berättelser	  vara	  ett	  väsentligt	  alternativ.	  
Behandlingsmetoden	  har	  visat	  sig	  vara	  effektiv	  inom	  alla	  åldrar	  vilket	  innebär	  att	  metoden	  kan	  
användas	  på	  både	  barn,	  ungdomar	  och	  vuxna	  med	  samma	  effekt.	  Detta	  innebär	  att	  
arbetsterapeuter,	  föräldrar	  och	  andra	  människor	  som	  kommer	  i	  kontakt	  med	  personer	  med	  AST	  kan	  
använda	  sig	  av	  metoden,	  oavsett	  vilken	  åldersgrupp	  det	  gäller.	  
 
På	  frågan	  som	  handlade	  om	  att	  arbetsterapeuter	  som	  inte	  använder	  sociala	  berättelser	  skulle	  ange	  
orsak	  till	  varför	  metoden	  inte	  används	  angav	  en	  person	  att	  hen	  använder	  visuellt	  stöd	  istället	  för	  
sociala	  berättelser.	  Visuellt	  stöd	  som	  till	  exempel	  ett	  visuellt	  aktivitetsschema	  kan	  hjälpa	  personer	  
med	  AST	  att	  bli	  mer	  uppmärksamma	  gällande	  viktiga	  detaljer	  samt	  ge	  förståelse	  för	  vad	  som	  
kommer	  hända.	  Vidare	  kan	  visuellt	  stöd	  reducera	  oro	  och	  rigiditet	  (43).	  Vid	  utformning	  av	  sociala	  
berättelser	  kan	  utformaren	  använda	  bilder	  eller	  symboler	  för	  att	  underlätta	  förståelsen	  och	  
förtydliga	  aktivitetsutförande	  (17).	  Författarna	  förmodar	  därför	  att	  visuellt	  stöd	  kan	  användas	  i	  
kombination	  med	  sociala	  berättelser	  för	  att	  ge	  ökad	  förståelse	  om	  kommande	  händelser	  och	  uppnå	  
maximal	  effekt	  vid	  aktivitetsutförande.	  
 
Studiens	  resultat	  visade	  att	  den	  absoluta	  majoriteten	  (98,3	  %)	  har	  hört	  begreppet	  sociala	  berättelser	  
och	  93,1	  %	  har	  hört	  att	  behandlingsmetoden	  används	  för	  personer	  med	  AST.	  Trots	  detta	  har	  endast	  
tre	  deltagare	  angett	  att	  undervisning	  om	  sociala	  berättelser	  ingick	  i	  deras	  grundutbildning	  till	  
arbetsterapeut.	  Totalt	  41,8	  %	  av	  respondenterna	  ansåg	  att	  arbetsterapeuter	  behöver	  kunskap	  om	  
behandlingsmetoden	  i	  hög	  utsträckning.	  Författarna	  rekommenderar	  därför	  att	  undervisning	  om	  
sociala	  berättelser	  bör	  ingå	  i	  grundutbildningen	  då	  resultatet	  visar	  att	  behovet	  är	  stort,	  och	  att	  
arbetsterapeuter	  som	  arbetar	  med	  personer	  med	  AST	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  kommer	  i	  kontakt	  med	  
sociala	  berättelser	  i	  arbetslivet.	  
 
Många	  arbetsterapeuter	  angav	  att	  de	  fått	  utbildning	  om	  metoden	  i	  sin	  verksamhet	  och	  59	  %	  av	  
studiens	  deltagare	  svarade	  att	  de	  använder	  sociala	  berättelser	  i	  sitt	  kliniska	  arbete.	  Författarna	  blev	  
förvånade	  över	  hur	  många	  det	  är	  som	  faktiskt	  använder	  metoden	  trots	  att	  undervisning	  om	  
metoden	  sällan	  ingår	  i	  grundutbildning	  samt	  att	  behandlingsmetoden	  är	  utformat	  för	  andra	  
yrkesprofessioner.	  I	  denna	  studie	  framkom	  det	  att	  en	  del	  av	  de	  arbetsterapeuter	  som	  angav	  att	  de	  
inte	  använder	  sociala	  berättelser	  i	  sitt	  kliniska	  arbete	  även	  angav	  att	  de	  inte	  använder	  metoden	  på	  
grund	  av	  att	  de	  inte	  fått	  någon	  utbildning	  om	  den.	  Dessa	  arbetsterapeuter	  har	  därför	  inte	  heller	  
någon	  kunskap	  om	  metoden.	  Författarna	  vill	  således	  betona	  betydelsen	  av	  att	  införa	  undervisning	  
om	  sociala	  berättelser	  i	  grundutbildningen	  till	  arbetsterapeut.	  
	  
Resultatet	  visar	  att	  sociala	  berättelser	  kan	  bidra	  till	  arbetsterapipraxis	  genom	  att	  metoden	  är	  
klientcentrerad,	  aktivitetsfokuserad	  och	  underlättar	  aktivitetsutförande.	  Enligt	  Kielhofner	  (2012)	  ska	  
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arbetsterapeuter	  arbeta	  klientcentrerat,	  aktivitetsfokuserat	  och	  underlätta	  utförande	  av	  dagliga	  
aktiviteter	  genom	  olika	  behandlingsmetoder	  (9).	  Sociala	  berättelser	  är	  en	  behandlingsmetod	  som	  
kan	  vara	  användbar	  för	  arbetsterapeuter	  som	  vill	  arbeta	  evidensbaserat	  eftersom	  tidigare	  utländsk	  
forskning	  har	  visat	  att	  metoden	  ger	  positiv	  effekt	  på	  sociala	  färdigheter	  och	  socialt	  samspel	  hos	  
personer	  med	  AST	  (19,	  20,	  21).	   

6.3.	  Slutsats 
Utifrån	  studiens	  resultat	  drar	  författarna	  slutsatser	  att	  sociala	  berättelser	  som	  behandlingsmetod	  är	  
användbar	  för	  arbetsterapeuter,	  föräldrar	  och	  andra	  som	  kommer	  i	  kontakt	  med	  personer	  med	  AST.	  
Författarna	  föreslår	  att	  undervisning	  om	  sociala	  berättelser	  införs	  i	  grundutbildning	  till	  
arbetsterapeut	  eftersom	  resultatet	  visar	  att	  många	  arbetsterapeuter	  använder	  det.	  Vidare	  önskar	  
både	  arbetsterapeuter	  som	  använder	  och	  inte	  använder	  sociala	  berättelser	  utökad	  kunskap	  om	  
metoden.	  Författarna	  vill	  även	  uppmärksamma	  att	  majoriteten	  av	  studiens	  deltagare	  ansåg	  att	  
metoden	  var	  både	  klientcentrerad	  och	  underlättar	  aktivitetsutförande,	  det	  är	  dock	  fler	  som	  uttalat	  
sig	  om	  det	  än	  antalet	  som	  angett	  att	  de	  använder	  sociala	  berättelser.	   
 
Eftersom	  resultatet	  i	  denna	  studie	  visar	  att	  sociala	  berättelser	  används	  av	  arbetsterapeuter	  
rekommenderar	  författarna	  vidare	  forskning	  om	  vilka	  aktivitetsområden	  metoden	  används	  inom	  
samt	  en	  kvalitativ	  studie	  om	  arbetsterapeuters	  åsikter	  om	  sociala	  berättelser	  som	  arbetsterapeutisk	  
intervention.	  Författarna	  önskar	  även	  en	  interventionsstudie	  med	  sociala	  berättelser	  som	  
behandlingsmetod	  för	  personer	  med	  AST	  för	  att	  observera	  effekten	  av	  metoden. 
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BILAGA	  Webbenkät	  

 
Sociala berättelser som arbetsterapeutisk behandlingsmetod  

för personer med autismspektrumtillstånd 
 

Sociala berättelser är en individanpassad behandlingsmetod  
som är utformad för att ge förståelse om händelser i sociala  

sammanhang och hur personen förväntas agera 
 

Syftet med denna enkät är att kartlägga arbetsterapeuters kunskap  
och användning av sociala berättelser som behandlingsmetod  

för personer med autismspektrumtillstånd 

 
* = Obligatorisk fråga 

 
1. Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut?* 
 
o 0-5 år 
o 6-10 år 
o 11-15 år 
o 16-20 år 
o 21-25 år 
o 26-30 år 
o 31-35 år 
o 36-40 år 
o 41-45 år 

 
2. Hur länge har du arbetat med personer med autismspektrumtillstånd?* 
 
o 0-5 år 
o 6-10 år 
o 11-15 år 
o 16-20 år 
o 21-25 år 
o 26-30 år 
o 31-35 år 
o 36-40 år 
o 41-45 år 

 
3. Vilken åldersgrupp arbetar du med?* (Fler svarsalternativ kan anges) 
 
o Barn 
o Ungdomar 
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o Vuxna 
 
4. Har du hört begreppet sociala berättelser?* 
 
o Ja 
o Nej 

 
5. Har du hört om sociala berättelser används för personer med autismspektrumtillstånd?* 
 
o Ja 
o Nej 

 
6. Ingick undervisning om sociala berättelser i din grundutbildning till arbetsterapeut?* 
 
o Ja 
o Nej 
o Vet ej 

 
7. Har du fått utbildning angående sociala berättelser i din verksamhet?* 
 
o Ja 
o Nej 

 
8. I vilken utsträckning anser du att arbetsterapeuter som arbetar med personer med 
autismspektrumtillstånd behöver kunskap om sociala berättelser?* 
 
o I mycket låg utsträckning 
o I låg utsträckning 
o I medelhög utsträckning 
o I hög utsträckning 
o I mycket hög utsträckning 
o Vet ej 

 
9. Används sociala berättelser inom er verksamhet?* 
 
o Ja 
o Nej 
o Vet ej 

 
 
10. Med vilka personer använder du sociala berättelser?* (Fler svarsalternativ kan anges) 
 
o Personer med autismspektrumtillstånd 
o Personer med autismspektrumtillstånd i kombination med annan/andra diagnoser 
o Personer med annan diagnos 
o Använder ej 
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11. Hur ofta använder du sociala berättelser i arbetet med personer med autismspektrumtillstånd?* 
 
o Dagligen 
o Varje vecka 
o Varje månad 
o Mer sällan än varje månad 
o Använder ej 

 
12. Om du inte använder sociala berättelser i ditt kliniska arbete, ange möjlig orsak (Fler 
svarsalternativ kan anges) 
 
o Tidsbrist 
o Brist på resurser 
o Brist på kunskap 
o Ingen utbildning 
o Används av annan yrkesprofession i verksamheten 
o Annan orsak 

 
Vid "Annan orsak" som svarsalternativ önskar vi ett utvecklat svar i kommentarsfältet 

 
13. I vilken utsträckning anser du att sociala berättelser gör ditt arbete mer klientcentrerat?* 
 
o I mycket låg utsträckning 
o I låg utsträckning 
o I medelhög utsträckning 
o I hög utsträckning 
o I mycket hög utsträckning 
o Använder ej 

 
 
14. I vilken utsträckning anser du att användning av sociala berättelser kan underlätta 
aktivitetsutförande för personer med autismspektrumtillstånd?* 
 
o I mycket låg utsträckning 
o I låg utsträckning 
o I medelhög utsträckning 
o I hög utsträckning 
o I mycket hög utsträckning 
o Använder ej 

 
 
 
  

 

Spara – skicka senare Skicka nu 


