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Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter arbetsterapeuterna har av AKK som 

medel i sitt arbete med personer med kommunikationssvårigheter, betydelsen av AKK för 

personer med kommunikationssvårigheter, samt hur broschyren "Råd till dig som möter 

personer med kommunikationssvårigheter" används i praktiken.  

En kvalitativ intervjustudiestudie genomfördes med arbetsterapeuter inom Habilitering och 

hjälpmedelsförvaltningen i Örebro läns landsting.  Åtta arbetsterapeuter intervjuades utifrån 

en studiespecifik intervjuguide.  

Resultatet visar att arbetsterapeuter anser att betydelsen av att kunna kommunicera är en 

viktig del i vardagen för att kunna känna sig delaktig i samhället. Arbetsterapeuterna strävar 

efter att brukaren ska kunna kommunicera självständigt men personerna i brukarens 

omgivning påverkar om AKK kommer att användas i vardagen. Samarbete mellan brukare 

och omgivning spelar stor roll för en fungerande användning av AKK. Det framkom att 

brukarens stöd från omgivningen ofta inte är tillräcklig vad det gäller användandet av 

kommunikationshjälpmedel.  

Studien visar att alla arbetsterapeuter har tillgång till broschyren ”Råd till dig som möter 

personer med kommunikationssvårigheter” men använder sig inte av den i sitt arbete. De 

anser sig dock arbeta utifrån det som står i den.  
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Inledning 

”The silence of speechlessness is never golden. We all need to communicate and 

connect with each other- not just in one way, but also in as many ways as 

possible. It is a basic human need, a basic human right. And much more than 

that, it is a basic human power”. 
 

(Citat ur Beukelman & Mirenda, 2005).  

Författarna till denna studie kom i kontakt med alternativ kompletterande kommunikation 

(AKK) under verksamhetsförlagd utbildning och blev därefter intresserade av att veta mer. 

Talet är en viktig del i vardagen, och alla har rätt till att kommunicera och få kontakt på olika 

sätt. Eftersom alla inte har samma möjlighet att kunna kommunicera genom talet är det bra att 

möjligheten till alternativa kommunikationssätt finns (Hocking & Topia, 2012). För att 

kommunikationen ska kunna utvecklas måste en samverkan med personerna i brukarens 

omgivning ske och därför anses att omgivningen behöver få en ökad medvetenhet om olika 

kommunikationssätt. Genom att kommunicera lär man sig innebörden av kommunikation och 

för att språket ska kunna utvecklas är detta en förutsättning (Berg & Bergsten, 1998). Det är 

viktigt för arbetsterapeuter att ha kännedom om olika kommunikationssätt för att underlätta 

vid ett möte med en brukare som inte uttrycker sig genom talet.  

1. Bakgrund 

 

1.1 Alternativ kompletterande kommunikation 
Alternativ kompletterande kommunikation är ett kommunikationssätt för personer som inte 

kan uttrycka sig genom tal eller skrift (Berg & Bergsten, 1998). Syftet är att övervinna de 

begränsningar som finns i personens dagliga aktiviteter för att på så sätt kunna skapa 

relationer i den sociala vardagen (Hocking & Topia, 2012). AKK definieras som mönster, 

tekniker eller strategier som kompletterar eller ersätter tal och skriftlig 

kommunikationsförmåga (Costigan & Light, 2010). Detta kan till exempel ske genom tecken, 

gester, bokstäver, ord, bilder eller symboler (Berg & Bergsten, 1998).  

BRO-modellen är en modell som riktar sig till användandet av AKK och kännetecknar 

Brukaren, Redskap och Omgivning. Brukaren använder sig av bland annat redskap i form av 

till exempel bilder och symboler för att kommunicera med sin omgivning. För att 

kommunikationen ska fungera krävs att omgivningen kan uppmuntra och förstå brukarens sätt 

att kommunicera på. Personerna i omgivningen behöver ta mer ansvar för interaktioner för att 

kommunikationen ska fungera (Andersson & H. Trygg, 2009; Berg & Bergsten, 1998)  

De första alternativa kommunikationshjälpmedlen kom i början på 70-talet och var utvecklade 

för personer som hade stora motoriska funktionsnedsättningar och talsvårigheter men med 

förmågan att läsa (Andersson & H. Trygg, 2009). AKK utvecklades i första hand för att 

ersätta ofullständigt tal (Light & McNaughton, 2012). Tidigare utgick man från att personer 

med kommunikationssvårigheter kunde kommunicera med samma förutsättningar som en 

talande person men numera vet man att detta inte stämmer (H. Trygg, 2002). För ca 40 år 

sedan fick inte personer med kommunikationssvårigheter vistas i samhället utan blev 

placerade på en institution för att de inte kunde prata. Men med stöd av vetenskapliga bevis 

har stora förändringar skett. Forskare har sedan dess påvisat de positiva effekterna av AKK 

både på barn och vuxna med omfattande funktionsnedsättningar. De positiva resultaten har 

lett till en ökad medvetenhet både hos de som arbetar med AKK och allmänheten. I och med 
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detta resultat har kommunikativa åtgärder börjat inledas tidigare på yngre barn (Light & 

McNaughton, 2012). Det är få som skriver om det praktiska arbetet med AKK. Det som finns 

skrivet kommer mestadels från USA och kan därför skilja sig från den svenska verksamheten 

(H. Trygg, 2002). 

AKK används alltmer i förebyggande syfte, ju tidigare man börjar använda sig av AKK desto 

bättre. Ju sämre talförmågan är, desto större är behovet av AKK (Berg & Bergsten, 1998). 

Genom ny teknik och nya hjälpmedel har situationen förbättrats för många. Under 1980-talet 

och en del av 1990-talet lade man mycket fokus på datorteknik för att öka tillgängligheten av 

kommunikationshjälpmedel för de personer som hade talsvårigheter och grava motoriska 

funktionsnedsättningar (Andersson & H. Trygg, 2009). Ursprungligen kommer de flesta 

databaserade samtalshjälpmedlen från USA men tillverkningen i Sverige ökar alltmer (Berg & 

Bergsten, 1998).  

1.2 Tecken och gester 

Alla använder sig av tecken och gester för att tydliggöra det vi vill få sagt genom till exempel 

kroppsspråket, en form av teckenspråk eller ansiktsuttryck. Har man inget tal kommer gester 

och tecken mer naturligt i kommunikationen. Genom att uttrycka sig på detta sätt behöver 

personen ha vissa motoriska färdigheter för att kunna utföra rörelser med sin kropp. Tecken 

och gester är en hjälp för att både brukare och omgivning kan förstå och kommunicera med 

varandra (Berg & Bergsten, 1998).  

1.3 Bilder och symboler 

Det finns olika bilder och bildsystem. Bilderna kan hämtas från olika ställen som till exempel 

från internet, foton eller ritade bilder man själv gjort. Hjälpmedlen som innefattar bilder är till 

exempel den så kallade pratkartan och samtalsmattan (talking mat®). Pratkartan (se bilaga 1) 

bygger på ett begränsat antal bilder som fästs på ett rutark i till exempel en pärm. Dessa är 

ordnade efter aktivitet och kategori och väljs utifrån personens behov. Personen kan då peka 

på bilderna för att göra sig förstådd (Berg & Bergsten, 1998). Samtalsmattan är ett annat sätt 

att kommunicera på genom bilder. Bilderna fästs oftast på en liten matta (se bilaga 1) och 

anpassas efter samtalsämne (Pocock, 2011).  

Symboler kan vara allt från verkliga föremål till bilder i olika former. Det är lättare att förstå 

en symbol ju mer den påminner och liknar det den ska representera. Att visa upp en boll eller 

en bild på en boll kan till exempel symbolisera lek (Berg & Bergsten, 1998).  

1.4 Tekniska kommunikationshjälpmedel 

Det finns olika typer av tekniska kommunikationshjälpmedel som underlättar för brukaren att 

uttrycka sina tankar och behov och som ger brukaren möjlighet att förbättra sin skriftliga 

kommunikation. Genom internet eller speciella kommunikations- och skrivprogram kan 

brukaren få möjlighet att kunna kommunicera med sin omgivning och utföra olika aktiviteter 

såsom till exempel skol- och arbetsrelaterade uppgifter (Carpe, Harder, Tam & Reid, 2010). 

Det finns olika program på de tekniska kommunikationshjälpmedlen och vissa av 

programmen arbetar med bilder som representerar ett ord eller en fras som läggs in efter 

brukarens behov och önskemål. Det går att välja ord-förutsägelser vilket innebär att brukaren 

inte behöver skriva ut hela ord, utan det ges förslag. Personer som inte kan kommunicera 

verbalt har möjlighet att kombinera sitt skriv- och kommunikationshjälpmedel med ett 



6 
 

konstgjort tal vilket innebär att den text som skrivs på skärmen förmedlas ut av en konstgjord 

röst (Carpe et al., 2010). En samtalsapparat möjliggör för brukaren att kunna tala och för 

omgivningen att höra det brukaren säger. Det finns olika sorters tal, digitalt och syntetiskt. På 

de hjälpmedlen som har ett digitaliserat tal spelas ord och fraser in av en person och sparas. 

På de apparaterna med syntetiskt tal skrivs meddelanden in via ett tangentbord och förmedlas 

sedan ut av en konstgjord röst (Buning, 2008)  

1.5 AKK och arbetsterapi 

Arbetsterapeutens uppgift inom kommunikation är att bland annat göra bedömningar, planera 

kommunikationsträning, hjälpa brukaren att stärka den kommunikativa förmågan, prova ut, 

anpassa och förskriva kommunikationshjälpmedel samt att utbilda brukaren och omgivningen 

om hur hjälpmedlet fungerar (Andersson & H. Trygg, 2009).  Arbetsterapeuten spelar ofta en 

central roll i bestämmelserna av hjälpmedel och utförandet av den träning som behövs (Jones 

& Stuart, 2004). Ibland måste arbetsterapeuten även hjälpa brukaren att ta vissa beslut då 

personen kan sakna förmåga att tala för sig själv och få fram sina önskemål och sin vilja. För 

att arbetsterapeuten ska kunna försöka förstå brukarens vilja, vanor och utförandekapacitet 

behöver arbetsterapeuten lägga mycket tid och engagemang på detta (Kielhofner et al., 2012). 

För att kunna använda sig av och lära ut AKK behövs kompetens inom området men det är 

inte ovanligt att en arbetsterapeut utan tidigare erfarenheter presenterar ett 

kommunikationshjälpmedel (H. Trygg, 2002). En studie visar på att mindre erfarna 

arbetsterapeuter är mindre benägna att förskriva kommunikationshjälpmedel på grund av att 

de känner sig osäkra kring ämnet. Detta kan innebära att det finns personer som inte får 

tillgång till hjälpmedel de är i behov av (Lindsay, 2010).  

Genom att arbetsterapeuten erbjuder brukaren AKK är det inte bara en fråga om att kunna 

kommunicera utan det handlar om möjligheterna att tillhöra samhället, vilket alla har rätt till. 

Det är viktigt för brukaren att kunna känna sig självständig, vilket arbetsterapeuten kan bidra 

med. Det betyder mycket för brukarna att kunna kommunicera och föra sin egen talan 

(Hocking & Topia, 2012). Enligt Lindsay (2010) kan hälsan påverkas negativt och 

vardagsaktiviteterna blir begränsade om inte personer med behov av AKK får den hjälp de 

behöver för att bli mer delaktiga och känna sig mer självständiga. Även personer som inte har 

något tal behöver kunna uttrycka sig och känna sig betydelsefulla. Personer med stora 

funktionshinder kan behöva långa träningsperioder och tillbringar då mycket tid tillsammans 

med till exempel en arbetsterapeut.  Får inte brukaren tillräckligt med träning eller rätt 

bedömning slutar personen ofta att använda sig av sitt kommunikationshjälpmedel (H. Trygg, 

2002).  

1.6 Broschyren ”Råd till dig som möter personer med 

kommunikationssvårigheter” 

På förfrågan av Örebro läns landsting gjordes i denna studie som en del av syftet en 

utvärdering av hur broschyren “Råd till dig som möter personer med 

kommunikationssvårigheter” används i praktiken. Förfrågan kom genom kursansvarig lärare 

inom arbetsterapeutprogrammet.  

Broschyren är framtagen av medarbetare i Örebro läns landsting och riktar sig främst till 

personal som möter personer med kommunikationssvårigheter. Broschyren gavs ut till 

personal som bland annat arbetsterapeuter och logopeder som har kontakt med AKK inom 

Habilitering och hjälpmedelsförvaltningen i Örebro läns landsting våren 2013. Den beskriver 
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kort om vad AKK är och ger bra tips och råd för att underlätta i samtal. I Broschyren tas det 

bland annat upp vad man ska tänka på i ett möte, både med och utan tolk och den 

kommunikativa miljön. Det finns även en enklare skattningsskala i broschyren med 

ansiktsuttryck och färgskala för att underlätta för personen att få fram sina känslor och åsikter 

(ÖLL, 2013).  

1.7 Problemområde 

Arbetsterapeuter arbetar för att göra AKK mer tillgängligt för personer med 

kommunikationssvårigheter. Ingen tidigare studie har gjorts utifrån professionens perspektiv 

på området AKK. Vi har endast funnit uppsatser som inriktar sig på specifika områden inom 

AKK. Det finns ett begränsat antal publicerade artiklar som berör erfarenheter av AKK. 

Forskningen har främst ett brukarperspektiv utifrån användning av 

kommunikationshjälpmedel. De studier om AKK och arbetsterapi som använts i denna studie 

är huvudsakligen genomförda i USA och Canada (Carpe et al, 2010; Costigan & Light, 2010; 

Light & McNaughton, 2012; Lindsay, 2010). 

2. Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av AKK som medel i sitt 

arbete med personer med kommunikationssvårigheter, betydelsen av AKK för personer med 

kommunikationssvårigheter och hur broschyren "Råd till dig som möter personer med 

kommunikationssvårigheter" används i praktiken.  

3. Metod 

 
Detta är en kvalitativ intervjustudie där arbetsterapeuterna själva fått berättat om sina 

erfarenheter av AKK. 

 
3.1 Urval 
De arbetsterapeuter som deltog i studien arbetar inom Vuxenhabiliteringen, Barn och 

ungdomshabiliteringen och Centrum för hjälpmedel inom Örebro läns landsting. 

Inklusionskriterierna för att medverka i studien var att deltagarna skulle vara verksamma 

arbetsterapeuter och ha erfarenheter av AKK. De skulle även ha tillgång till broschyren ”Råd 

till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter” på sin arbetsplats. Det fanns 

inget krav på hur länge de skulle ha arbetat med AKK. 

Kursansvarig lärare förmedlade uppdraget om broschyren från Örebro läns landsting och 

hjälpte till att kontakta enhetschefer på aktuella arbetsplatser för godkännande av att 

genomföra intervjuer med arbetsterapeuter inom ovanstående verksamheter. Målet var ett 

deltagarantal på 8-10 personer för att få in så mycket information som möjligt till studien. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) brukar det innehålla 5-25 intervjupersoner i en 

intervjustudie. 

 Ett informationsbrev mailades ut till sammanlagt femton arbetsterapeuter. Då endast en 

arbetsterapeut svarade på mailet, kontaktades resterande fjorton på telefon för förfrågan om 
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deltagande. Av de femton arbetsterapeuter som kontaktades, via antingen mail eller telefon, 

tackade åtta ja till att delta, fyra tackade nej och tre arbetsterapeuter svarade inte alls.  

3.2 Datainsamling 
Datainsamlingen skedde genom en halvstrukturerad intervju vilket innebär att frågorna kan 

vara både öppna och slutna och ställs i en bestämd ordning där möjlighet till följdfrågor ges 

(Lantz, 2007). Intervjuerna utfördes under vecka 44 – 46 2013.  

Intervjuguiden skapades för att svara på syftet till studien. Syftet var att ta reda på 

arbetsterapeuternas erfarenheter av AKK och användning av broschyren ”Råd till dig som 

möter personer med kommunikationssvårigheter” och både öppna och slutna frågor ställdes. 

Frågorna utformades av författarna med hjälp av metodböcker för att få svar på 

intervjupersonernas upplevelser och uppfattningar av det som undersöktes.(Lantz, 2007).  

Genom att ställa öppna frågor inhämtades beskrivningar av arbetsterapeuternas erfarenheter. 

Under intervjuerna fick intervjupersonerna bland annat berätta vad de ansåg relevant i de 

frågor som ställdes. De fick berätta vad de upplevde att AKK hade för betydelse för personer 

med kommunikationssvårigheter och de gavs utrymme att ytterligare tillägga någonting om 

deras erfarenheter (Kvale, 2009).  

Arbetsterapeuterna fick föreslå plats och tid för intervjuerna. Samtliga intervjuer genomfördes 

på arbetsterapeuternas arbetsplatser och tog mellan 15-30 minuter. I samtalen ställdes både 

öppna och slutna frågor för att få ut så mycket information som möjligt. Arbetsterapeuterna 

hade också möjlighet att tillägga och fritt berätta om sina erfarenheter (Barroso, 2010). Under 

intervjuerna uppkom emellanåt tystnad där arbetsterapeuten läts tänka och reflektera och driva 

intervjun vidare (Kvale, 2007). Ytterligare en fråga om broschyren lades till under den första 

intervjun, ” Tycker du det fattas något i broschyren?”. Den ställdes även vid de kommande 

intervjuerna då författarna tyckte den var relevant. Båda författarna deltog vid samtliga 

intervjuer och turades om att ställa frågor till intervjupersonerna. Samtalen spelades in via två 

mobiltelefoner för att inte gå miste om någonting eller att någonting skulle bli fel med den ena 

inspelningen. Några arbetsterapeuter hade mer erfarenheter än andra men alla kunde bidra till 

studien och alla frågor besvarades (se bilaga 2).  

3.3 Analysmetod 

Inspelningarna från intervjuerna lyssnades igenom flera gånger av båda författarna. Detta för 

att inte gå miste om någonting och för att få en bra förståelse av materialet. Under 

avlyssningen transkriberades intervjuerna genom att en av författarna skrev ner materialet till 

text medan den andra hjälpte till att lyssna och stoppa inspelningen vid behov (Barroso, 

2010). De nedskrivna texterna som inkluderade alla svar som framkommit under intervjuerna, 

både om broschyren och om AKK (se bilaga 2) analyserades utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys (Lundman & Hällgren G., 2012). Texten bearbetades genom att 

meningsenheter (se tabell 1) samlades ihop, det vill säga, ord, meningar och stycken i texten 

markerades och fördes samman utifrån sammanhang och innehåll. Då detta sammanställts 

lästes texterna igenom noggrant ett antal gånger för att undvika att gå miste om någonting. 

Därefter gjordes en kondensering av meningsenheterna, det vill säga det textinnehåll som inte 

ansågs relevant utifrån studiens syfte sorterades bort. Detta för att få en kortare men ändå 

innehållsrik text som svarade på syftet. Därpå abstraherades och kodades de kondenserade 

meningsenheterna, vilket innebär att texterna i meningsenheterna granskades utifrån dess 

innehåll och kodades genom en kort beskrivning av dess innehåll. Utifrån kodningen 
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placerades texterna med liknande innehåll in under 5 huvudkategorier, resultatets rubriker 

(Lundman & H. Graneheim, 2012).  

Tabell 1. Exempel på meningsenheter, kondenserad enhet, kod och huvudkategori 

Meningsenheter Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Huvudkategori 

Det är på ett sätt 
väldigt naturligt att 
plocka fram bilder 
men det krävs man 
är bekväm med det 
så att det inte blir 
taffligt 

Det är naturligt att 
plocka fram bilder. 
Det krävs att man är 
bekväm med det. 

Kommunikationshjälpmedel Beskrivning av AKK- 
hjälpmedel och 
anpassningar. 

Personer som 
använder sig av AKK 
har inget krav på att 
det ska gå fort att 
kommunicera, 
huvudsaken är att 
man kan göra sig 
förstådd. 

Det är inget krav att 
det ska gå fort att 
kommunicera, viljan 
att göra sig förstådd 

Brukaren Brukaren och AKK 

 

De citat som valts är till för att förstärka och tydliggöra texten. Genom citaten kan även 

resultatets trovärdighet öka hos läsaren (Chekol, 2012). 

3.4 Etiska ställningstaganden 

Inför intervjun mailades ett informationsbrev ut där arbetsterapeuterna fick information om 

syftet med studien och att intervjun är frivillig och kan avbrytas när som helst. Alla 

informerades även om att samtalet kommer att spelas in om de samtycker till detta. 

Intervjumaterialet hanteras konfidentiellt och personerna avidentifieras. I resultatet benämns 

de arbetsterapeuter som citerats i texten med arbetsterapeut 1 och 2. Vid mötet informerades 

de också om att intervjun skulle spelas in och de fick åter igen ta ställning till detta. 

Arbetsterapeuterna fick information om att det bara är författarna som kommer att lyssna på 

inspelningarna och att dessa kommer att raderas enligt rekommenderade riktlinjer 

(www.codex.vr.se).  

 

4. Resultat 
 

4.1 Arbetsterapeutens arbetsuppgifter  

Samtliga arbetsterapeuter kom i kontakt med AKK genom sitt arbete. De flesta har arbetat 

med AKK under många år men det är först på senare år de förstått innebörden av begreppet. 

Det har inte alltid funnits ett ”namn” på det och tidigare var det ett begrepp logopederna mest 

använde sig av.  

Innan man börjar använda sig av bilder eller liknande kommunikationshjälpmedel är det 

viktigt att tänka till och inte bara göra det för görandets skull nämnde två av 
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arbetsterapeuterna. Några arbetsterapeuter berättade att det är viktigt att vara bekväm med det 

kommunikationssätt som ska användas i mötet med en brukare så att det inte blir stelt. Det är 

därför bra att vara väl förberedd och påläst inför mötet och att ha ett klart och tydligt syfte 

med mötet. En arbetsterapeut nämnde att det inte är särskilt svårt om man träffat brukaren 

tidigare eller att man i alla fall har någon förkunskap om personen. Det krävs en del 

förberedelser och att man vet vilken nivå brukaren ligger på, vilket man kan se genom en 

remiss, journal eller liknande. Det blir då enklare att bygga upp ett system med till exempel 

bilder eller symboler. Det går även utifrån tidigare kännedom om brukaren se vad som kan 

vara gångbart och man kan då prova sig fram till en bra lösning. När man lärt känna brukaren 

bättre är det lättare att se dennes behov berättade en arbetsterapeut. Det är viktigt att ta reda på 

vad brukaren har för styrkor, förmågor och intressen vid val av AKK berättade de flesta av 

arbetsterapeuterna. 

Samtliga arbetsterapeuter menar att det är betydelsefullt att veta vad brukaren har för 

kommunikativa behov och om personen haft något annat sätt att kommunicera på tidigare och 

i så fall vad personen använt för hjälpmedel. En av arbetsterapeuterna berättade att man måste 

ta hänsyn till vad personen vuxit upp med och vad som finns i brukarens omgivning. Det är 

viktigt för arbetsterapeuten att fråga efter brukarens hjälpmedel när de träffas. Detta eftersom 

det ofta händer att kommunikationshjälpmedlet antingen ligger kvar i väskan och inte används 

eller att det inte ens tas med berättade två av arbetsterapeuterna. Personerna i brukarens 

omgivning anser att de redan har en fungerande kommunikation och förstår det brukaren vill 

ha sagt. Ibland får arbetsterapeuten säga till assistenter eller föräldrar att vänta ut brukarens 

svar och inte låta dem ta över samtalet. De inser inte att arbetsterapeuten vill ge brukaren 

möjlighet att tala för sig själv nämnde en arbetsterapeut. 

”En tioåring till exempel har ju massor att berätta oftast i den åldern, 

så får de inte chansen”. 

(Arbetsterapeut 1, 2013) 

4.2 Beskrivningar av AKK - hjälpmedel och anpassningar 

När ett hjälpmedel ska provas ut är det ofta logopederna som är involverade och det är oftast 

de som gör den första bedömningen berättade flera av arbetsterapeuterna. Logopeden arbetar 

med kommunikation, men både logoped och arbetsterapeut arbetar med val av hjälpmedel och 

det är där de möts i kommunikationen. Det är ofta ett samarbete mellan dessa yrkesgrupper 

nämnde flera arbetsterapeuter.  

När arbetsterapeuterna började arbeta med alternativ kommunikation använde sig de flesta av 

antingen olika former av bilder och symboler, kroppsspråk och tecken som stöd eller rita och 

skriva. Arbetsterapeuterna berättade att de idag använder sig mycket av tecken, kroppsspråk 

och bilder på olika sätt inom AKK. Bilder kan dock upplevas som barnsligt och kränkande för 

vissa personer vilket måste tas hänsyn till i val av hjälpmedel berättade två arbetsterapeuter. 

En av arbetsterapeuterna ansåg att det är viktigt att bilderna är i större format för att det ska 

bli tydligt för brukaren. En arbetsterapeut menade att det kan vara lättare att ta till tecken men 

då krävs det att man förstår dessa, en bild kan nästan vem som helst förstå. Bilder kan 

användas såväl i mötet med brukare som med personer som inte talar svenska berättade en 

annan arbetsterapeut.  

Det är inte bara att byta hjälpmedel till ett annat för det är inte säkert att brukaren klarar av det 

nya kommunikationssättet. En arbetsterapeut berättade om ett exempel då en lärare bytt ut en 

brukares dåvarande bilder mot andra bilder. Brukaren hade alltid kommunicerat med samma 
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bilder och då dessa byttes ut slutade kommunikationen att fungera då brukaren inte förstod de 

nya bilderna.  

Det är lättare att hitta rätt kommunikationssätt om brukaren tidigare kunnat prata eller har 

erfarenhet av ett alternativt kommunikationssätt. Då symboler ska provas ut börjar man med 

de mer konkreta symbolerna. Detta för att det är lättare att förstå symboliken av de konkreta 

symbolerna, de abstrakta behöver läras in vilket det sällan behövs med de konkreta. En 

arbetsterapeut nämnde att det är många personer som har svårt med struktur och tycker därför 

om att använda sig av scheman. De som har förstått hur en samtalsmatta används har tyckt om 

att använda sig av det. 

4.3 Brukaren och AKK 

Två arbetsterapeuter berättade att AKK kan underlätta för brukaren att bland annat följa med i 

samtal, få en bättre översikt på vad som ska hända under dagen och skapa rutiner. Ju tydligare 

och strukturerad man är desto lättare är det att få en bra dialog i samtalet. Det kan vara genom 

till exempel en pratkarta, bildschema, samtalsmatta eller genom att rita. En arbetsterapeut 

berättade att brukare genom dessa kommunikationshjälpmedel kan uttrycka vilja och åsikter 

men de kan även bli mer fokuserade när en bild visas upp.  

Personer klarar av olika mycket, vissa kanske bara klarar av tre bilder medan andra kanske 

klarar av 43. Ibland händer det att det blir för mycket bilder och då blir det rörigt vilket kan 

leda till att brukaren inte använder sig av sitt hjälpmedel berättade en arbetsterapeut. En annan 

arbetsterapeut menade att om och när rätt person får tillgång till rätt 

kommunikationshjälpmedel kan detta ge god effekt.  

Arbetsterapeuterna upplever att de brukare som får chansen att lära sig att använda sitt 

kommunikationshjälpmedel tycker att det fungerar bra och att de känner sig mer delaktiga. 

Det möjliggör för brukare och omgivning att kommunicera och förstå varandra och för 

brukare att kunna göra egna val. En arbetsterapeut menar att det är skönt för barn att veta vad 

som kommer att hända för att på så sätt kunna förbereda sig. En annan arbetsterapeut 

upplevde att brukarna känner sig mer sedda och lyssnade på och ännu en annan menar att det 

är många som blir positivt överraskade av att arbeta med ett annat kommunikationssätt. 

Däremot kan vissa brukare bli missnöjda med sitt kommunikationssätt om inte rätt hjälpmedel 

hittats vilket då gör att det inte används. Hur det fungerar för brukarna att använda sig av 

AKK beror mycket på omgivningen menade en arbetsterapeut, finns det ingen mottagare kan 

man inget göra. Brukare har inget behov av att det ska gå fort att kommunicera, huvudsaken 

är att de kan kommunicera och göra sig förstådda. Några arbetsterapeuter uttryckte att det är 

bra att barnen ges möjlighet att själva få berätta och föra sin egen talan och att det inte 

överlåts till föräldrarna för att det kanske går fortare. Omgivningen är däremot för bekväm, de 

tycker att det är jobbigt och tidskrävande. Det är viktigt att föräldrar och andra involverade 

förstår innebörden av att utveckla kommunikationen menade en arbetsterapeut. Kan brukaren 

inte göra sig förstådd kan det uppstå frustration hos personen vilket kan leda till aggressivt 

beteende eller liknande eftersom det inte går att förmedla det personen vill ha sagt. 

4.4 Betydelsen av AKK och omgivningen 

Alla åtta intervjupersoner uttryckte att AKK har en stor betydelse för personer med ett 

funktionshinder för att de ska bli mer delaktiga i samhället. En av arbetsterapeuterna nämnde 

att kommunikation är grundläggande eftersom alla människor vill kunna göra sig förstådda. 

AKK är en hjälp i kommunikationen och ger större möjlighet till delaktighet nämnde två av 
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arbetsterapeuterna. För att kommunikationen ska fungera och hjälpmedlet ska användas krävs 

det att omgivningen har en bra inställning till AKK berättade en arbetsterapeut. Personerna i 

brukarens omgivning behöver vara modell och samtidigt komma ihåg att hela tiden förse eller 

använda sig av kommunikationshjälpmedlet tillsammans med brukaren nämnde en annan 

arbetsterapeut. En arbetsterapeut nämnde dock att AKK inte alltid mottas så positivt av 

omgivningen. En annan arbetsterapeut berättade att AKK är jätteviktigt för de personer med 

funktionsnedsättningar, men att det är svårt att få omgivningen att använda det. Engagerar sig 

inte omgivningen i det blir det svårt för personen att använda sig av sitt hjälpmedel. 

Personerna i brukarens omgivning måste finnas där för att pusha på och stötta för att 

hjälpmedlet ska komma till användning, detta eftersom det är de som måste förse brukaren 

med hjälpmedlen till vardags nämnde två andra arbetsterapeuter. Hade fler människor varit 

medvetna om AKK och haft mer kunskap om det skulle det bli lättare att ta kontakt med de 

personer som använder sig av kommunikationshjälpmedel. Man ska inte vara rädd för att 

prata med någon bara för att man är osäker på hur personen kommunicerar berättade en annan 

av arbetsterapeuterna. 

”Använd dig av fantasin, använd dig av omgivningen och din kropp för att 

kommunicera, alla försök är guld värda”. 
 

(Arbetsterapeut 2, 2013) 

 

4.5 Arbetsterapeuternas erfarenheter av broschyren ” Råd till dig som 

möter personer med kommunikationssvårigheter”  

Samtliga arbetsterapeuter som medverkat i denna studie har tillgång till broschyren, de har 

också läst igenom den. Ingen av de 8 arbetsterapeuterna använder den i sitt dagliga arbete. Det 

motiveras med att de anser att de redan arbetar utifrån broschyrens innehåll.  

En arbetsterapeut anser att innehållet genomsyrar verksamheten men att skattningsskalan som 

finns i broschyren skulle kunna användas mer vilket även påtalas av en annan arbetsterapeut. 

Två av arbetsterapeuterna anser att broschyren är bra för de nyanställda, men att det inte 

räcker med att endast läsa den om man aldrig tidigare varit i kontakt med AKK. 

Samtliga arbetsterapeuter påtalar att det finns bra tips och råd i broschyren för personalen. De 

tycker den innehåller lagom mycket information och att ingenting saknas i den. 

Arbetsterapeuterna upplever även att den är tolkningsbar och tydlig och att man kan plocka 

det som passar ur den. Några anser att formatet är tilltalande, andra beskriver den som 

genomarbetad och tycker det som står i den är genomtänkt och lättläst. En arbetsterapeut 

beskriver den som ett bra stöd som påminner om hur man kan tänka vid ett möte med en 

brukare.  

Samtliga arbetsterapeuter berättar att de som har tillgång till broschyren är personalen inom 

förvaltningen Habilitering och hjälpmedel i Örebro. En av arbetsterapeuterna tror även att 

broschyren går att ladda ner eller beställa på deras hemsida. Samtliga anser att det hade varit 

bra om fler yrkesgrupper hade tillgång till broschyren, såsom assistenter, personal på boenden 

och skola. De känner också till att intresset även finns utanför verksamheten och hos personer 

runtom brukaren som använder sig av AKK.  

Några av arbetsterapeuterna tror att även närstående skulle ha nytta av informationen i 

broschyren för att förstå innebörden av att utveckla kommunikationsmöjligheterna. Men en 

arbetsterapeut upplever att detta skulle kunna vara kränkande för de anhöriga då de anser att 
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deras nuvarande kommunikation med brukaren fungerar bra. Det kan även vara känsligt för 

de anhöriga att höra råd och tips om hur de ska förhålla sig till brukaren.  

 

5. Diskussion 

 
5.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ intervjustudie gjordes då författarna ville ta reda på arbetsterapeuternas 

erfarenheter av AKK. Detta möjliggjorde att ställa följdfrågor (Lantz, 2007) och det är lättare 

för deltagarna att uttrycka sig i tal än i text och därför valdes exempelvis enkäter bort. I 

enkäter är det fasta svarsalternativ och författarna ansåg då att enkäter hade gett mindre 

information (Lantz, 2007).  

Det mest problematiska i studien har varit beroendet av andra i kontakten med 

arbetsterapeuterna. Det var svårt att få kontakt med personerna som skulle intervjuas och det 

tog nästan två veckor att få kontakt med alla. Tillräckligt många arbetsterapeuter ställde upp, 

men författarna hade gärna velat att fler medverkat i studien för ett mer innehållsrikt resultat. 

De arbetsterapeuter som fick en förfrågan om medverkan skulle ha tillgång till broschyren. 

Detta för att alla arbetsterapeuter skulle kunna bidra med svar på alla intervjufrågor, inklusive 

de som handlade om broschyren.  

Tanken var att intervjuguiden skulle innehålla öppna frågor men i efterhand upptäcktes att 

flera frågor var slutna vilket från början inte var tänkt (Lantz, 2007). Men författarna tyckte 

inte detta påverkade studien speciellt mycket då de fick fram den information som söktes. 

Däremot hade det kunnat vara fler frågor för att få ett bredare perspektiv och få ut mer av det 

som undersöktes. Hade intervjun varit helt strukturerad hade författarna inte fått ut lika 

mycket information då svarsalternativen varit fasta. Genom en halvstrukturerad intervjuform 

fick arbetsterapeuterna möjlighet att utifrån frågorna som ställdes berätta fritt om det som 

efterfrågades (Lantz, 2007). Författarna kunde ha gjort en pilotintervju innan de riktiga 

intervjuerna för att undvika eventuella misstag och för att känna sig bättre förberedda. 

Tidsåtgången för intervjuerna varierade mellan 15-30 minuter beroende på 

arbetsterapeuternas erfarenhet av AKK. De med mer erfarenhet hade mer att berätta än de 

med mindre erfarenhet.   

Intervjuerna spelades in, detta för att författarna skulle kunna koncentrera sig på samtalet och 

det som sades. Hade allting bara skrivits ner på papper istället för att spelas in hade 

intervjuerna tagit längre tid och författarna hade inte kunnat följa med i samtalet lika aktivt. 

Risken att gå miste om information hade också varit större om intervjuerna inte spelats in 

(Lantz, 2007). På vissa inspelningar var det ibland svårt att höra vad som sades men med 

hjälp av hörlurar förbättrades ljudet. Under transkriberingen av inspelningarna kände 

författarna att de i vissa frågor kunde ställt följdfrågor för att få ut mer information för ett mer 

innehållsrikt resultat.  

Genom att använda en metodbok (Granskär & Höglund- Nielsen, 2012) fick författarna en 

bättre struktur på analysen och genom tabellen tydliggjordes stegen för att få en bättre 

förståelse för hur analysarbetet gick till. Författarna gick inte igenom alla steg enligt Granskär 

och Höglund- Nielsen (2012) då författarna inte ansåg alla stegen vara aktuella.   
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Någonting som skulle kunnat vara tydligare vad det gäller etiskt ställningstagande var att även 

vid mötet påminna om att det var frivilligt att delta i studien och att det var okej att avbryta 

när som helst. Detta nämndes enbart i informationsbrevet (Rosberg, 2012).   

5.2 Resultatdiskussion 

Denna studie visade att det är logopederna som arbetar mest med AKK men att 

arbetsterapeuterna kommer i kontakt med det i mötet med brukarna. I resultatet framkom även 

att det oftast var logopederna som förskrev kommunikationshjälpmedel medan det i 

litteraturen (Andersson & H. Trygg, 2009) nämns att arbetsterapeuterna förskriver dessa 

hjälpmedel.  

Bilder kan ibland upplevas barnsliga och det är viktigt att detta respekteras och att man istället 

försöker hitta en annan lösning. Det fanns funderingar hos författarna om en person kan 

uppleva en skillnad beroende på vad det är för bilder.  

I både intervjuerna och i litteraturen som finns i studiens bakgrund beskrivs vikten av AKK 

och hur viktigt det är att kunna få hjälp genom olika kommunikationssätt (Hocking & Topia, 

2012). Det framkommer även att om brukaren inte får rätt kommunikationshjälpmedel eller 

tillräckligt med träning slutar ofta brukaren att använda sig av sitt hjälpmedel (Lindsay, 2010). 

Ser inte brukaren några framsteg eller det positiva med träningen blir ofta 

kommunikationshjälpmedlet undanlagt då brukaren inte förstår hur det ska användas. 

Resultatet visar att det finns svårigheter i det arbetsterapeutiska arbetet då personerna i 

brukarens omgivning inte alltid vill samarbeta. Personerna i brukarens omgivning spelar en 

stor roll och är avgörande för om kommunikationshjälpmedlet kommer att användas. I 

intervjuerna framkom att det är viktigt att tänka på att låta brukaren kommunicera själv och att 

de får den tid som behövs i ett samtal, utan att anhörig tar över. Det är ofta den anhöriga eller 

personal svarar istället för brukaren då dem tycker det går snabbare. Det kan även hända 

många gånger att personer i brukarens närhet får frågorna istället för att de ställs direkt till 

brukaren. Författarna tror att detta kan bero på bristande kunskap hos omgivningen eller att 

personer som inte varit i kontakt med AKK tidigare inte vet hur de ska förhålla sig till 

personer med kommunikationssvårigheter. Vid ett första möte kan en osäkerhet uppstå på 

grund av en okunskap om hur personen kommunicerar. Omgivningen spelar en stor roll i 

AKK för det är omgivningen som måste uppmuntra och använda sig av AKK i vardagen för 

att även brukaren ska använda sig av det. Brukare med rörelsehinder har ibland inte samma 

möjlighet att själva ta fram sitt hjälpmedel och är därför i större behov av sin omgivning. 

Mycket av det som framkom i intervjuerna handlade om omgivningen, deras påverkan och 

roll i brukarens vardag. AKK används inte av brukarna i lika stor utsträckning som författarna 

trott från början. Det skulle det vara bra om man kunde finna ett sätt att nå fram till och 

påverka brukarens omgivning för att öka användandet av AKK och förmedla detta vidare till 

andra yrkesgrupper och verksamheter som har kontakt med AKK-användare.   

Valet av kompletterande kommunikationshjälpmedel varierar från brukare till brukare och det 

är viktigt att tänka på att alla brukare inte kan hantera samma sorts hjälpmedel utan 

hjälpmedlen ska individanpassas. I och med detta går det inte bara att byta hjälpmedel hur 

som helst även om till exempel bilderna ser ungefär likadana ut. Detta kan leda till frustration 

och förvirring då brukaren varken förstår eller kan bli förstådd. Det är inte så lätt att byta 

kommunikationssätt utan det krävs övning för att använda det i kommunikation med sin 

omgivning. Det är viktigt att omgivningen förstår syftet med AKK för att brukaren ska kunna 

övervinna begränsningar i de vardagliga aktiviteterna för att få en större roll i den sociala 
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vardagen (Hocking & Topia, 2012). BRO-modellen som nämns i litteraturen beskriver att det 

krävs att omgivningen uppmuntrar och förstår brukarens sätt att kommunicera på för att 

kommunikationen ska fungera (Andersson & H. Trygg, 2009). Men i resultatet framkommer 

det att de anhöriga ofta inte engagerar sig och ger kommunikationshjälpmedlet en chans för 

de tycker redan att det kommunikationssätt de använder fungerar bra för dem. Men hur ska då 

personer utifrån kunna förstå och kommunicera? Detta är någonting de anhöriga oftast inte 

tänker på.   

Författarna och flera av arbetsterapeuterna som intervjuades tror att det skulle vara bra om fler 

yrkesgrupper inom vården fick tillgång till broschyren för att öka sin kunskap och ta del av de 

tips och råd som finns i den. Det finns även lästips för de som vill ha ytterligare kunskaper 

men detta kunde kanske varit lite tydligare. Författarna tror att om fler yrkesgrupper fick 

tillgång till den hade de kanske känt sig säkrare inför ett möte med en person som använder 

sig av AKK. Författarna anser även att det kunde vara bra om anhöriga till brukaren hade 

tillgång till broschyren. Då broschyren främst riktar sig till personal skulle det kanske vara bra 

med en omgjord bilaga som är mer anpassad till de anhöriga. Den finns att läsa och beställa 

på internet men detta skulle det kunna ges mer information om1. 

I både litteraturen (H. Trygg, 2009) och i några intervjuer framkom det att det forskas mer och 

mer om AKK men författarna valde att inte ta med det arbetsterapeuterna nämnde om 

forskning i resultatet då det inte ansågs relevant för syftet. Det har hänt mycket under senare 

år men det finns inte så mycket beforskat om hur AKK fungerar i praktiken (H. Trygg, 2009). 

Genom ökad kunskap inom ämnet tror författarna att man skulle kunna skapa sig ett bredare 

perspektiv, få en bättre förståelse för arbetet med AKK och dess betydelse. Detta för att det 

ska kunna utvecklas ännu mer och för att föra ut kunskapen om AKK till allmänheten och 

olika yrkesgrupper och verksamheter som kommer i kontakt med AKK. Detta för att öka 

möjligheterna till kommunikation.  

 

6. Slutsats 
 

Resultatet av den här studien visar att arbetsterapeuterna tillsammans med en brukare 

använder sig mycket av bilder i kommunikationen. Detta beror till stor del av omgivningen 

som spelar en stor roll i användandet av AKK.  

Personerna i omgivningen behöver engagera sig mer i träningen av hjälpmedlet för att 

brukaren sedan ska kunna använda sig av det självständigt. Utifrån resultatet har det 

framkommit att det är svårt att nå fram till brukarens omgivning om betydelsen av att använda 

sig av AKK. Detta försvårar arbetsterapeutens arbete då inte kommunikationshjälpmedlet 

används och brukaren inte får en chans att lära sig kommunicera med hjälp av AKK. Det gör 

det svårt för både arbetsterapeut, omgivning och brukare att kommunicera med varandra.  

 

1http://www.orebroll.se/Filessv/%C3%96rebro%20l%C3%A4ns%20landsting/V%C3%A5rd%20och%20
h%C3%A4lsa/Habilitering/Barn-%20och%20ungdomshabiliteringen/Dokument/Akk-
broschyr%20HR.pdf 

Studien förtydligar att man skulle behöva hitta nya vägar för att nå fram till omgivningen och 

förmedla budskapet om hur viktigt det är med AKK eftersom att budskapet inte når fram till 

alla. Arbetsterapeuterna får ofta påminna om att ta med hjälpmedlet till mötena. 

http://www.orebroll.se/Filessv/%C3%96rebro%20l%C3%A4ns%20landsting/V%C3%A5rd%20och%20h%C3%A4lsa/Habilitering/Barn-%20och%20ungdomshabiliteringen/Dokument/Akk-broschyr%20HR.pdf
http://www.orebroll.se/Filessv/%C3%96rebro%20l%C3%A4ns%20landsting/V%C3%A5rd%20och%20h%C3%A4lsa/Habilitering/Barn-%20och%20ungdomshabiliteringen/Dokument/Akk-broschyr%20HR.pdf
http://www.orebroll.se/Filessv/%C3%96rebro%20l%C3%A4ns%20landsting/V%C3%A5rd%20och%20h%C3%A4lsa/Habilitering/Barn-%20och%20ungdomshabiliteringen/Dokument/Akk-broschyr%20HR.pdf
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Genom att utvärdera broschyren framkom att samtliga arbetsterapeuter har broschyren och har 

läst den men det är ingen som använder den i det praktiska mötet. De tycker att den är bra och 

att de jobbar utifrån innehållet. Det är bra att den finns, speciellt för de som är nya inom 

AKK. Det är även positivt att broschyren trycks i fler exemplar och att intresset utanför 

Örebro läns landsting växer.  

Kommunikation är en stor del i arbetsterapi och därför är det viktigt att veta hur man ska 

förhålla sig och bete sig. Det skulle behövas mer forskning inom detta område, framförallt om 

hur arbetsterapeuterna använder sig av AKK i praktiken då det inte finns så mycket skrivet 

om detta. 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor      

Vilken betydelse har AKK för funktionsnedsättningar? 

Hur kom du i kontakt med AKK? 

Hur tycker du att det är att använda sig av AKK?  

Vilket kommunikationsstöd använder du dig mest av? 

Hur bedömer man vilket hjälpmedel som behövs? 

Vad ska man tänka på vid utprovning? 

Upplever du att brukarna tycker att det fungera bra? 

Använder du dig av broschyren? 

Hur använder du dig av broschyren?  

Vad du har för tankar om broschyren?  

Tycker du det saknas någonting i broschyren?  

Hur flexibel är broschyren?  

Vilka har tillgång till broschyren?  

Har du något mer att tillägga om dina erfarenheter? 

 


