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Sammanfattning:  
 
Bakgrund: Vid kommunikation mellan människor så tar de emot eller förmedlar ett budskap 
till annan person. Kommunikation sker vanligtvis i tal, skrift eller med gester, ibland finns det 
behov att lägga till nya redskap för att få till en kommunikation för personer med särskilt 
kommunikationsbehov.  Bildsamlingar, symbolsystem och symboluppsättningar är grafisk 
alternativ kompletterande kommunikation.  
Syftet med studien var att granska tillgängligheten av skriftlig information utformad åren 
2010-2013 från verksamheter inom Örebro läns landsting riktad till personer med särskilt 
kommunikationsbehov. 
Metod: En kvantitativ metod med en deskriptiv analys användes i studien för att åskådliggöra 
vilka AKK- anpassningar som gjordes och hur fördelningen av dessa såg ut. Dokument från 
tre verksamheter granskades och sammanställdes med hjälp av en specifikt utformad 
analysmall för just den här studien. Aktuella dokument som ingick var kallelser, individuella 
habiliteringsplaner, informationsbroschyrer och aktivitetsinstruktioner.  
Resultat: I resultatet kunde man se en skillnad i vilka Alternativa kompletterande 
kommunikations anpassningar som användes mest inom de tre olika verksamheterna. 
Slutsats: Flera olika AKK-anpassningar används i de granskade dokumenten. Det är 
personernas enskilda behov som styr vilka AKK-anpassningar arbetsterapeuterna inom de 
olika verksamheterna använder sig av i olika dokument. Genom att AKK-anpassa dokument 
så kan personer med svårigheter tolka eller tyda skriven information vilket ökar klienternas 
förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet i aktiviteter i det dagliga livet.  
 
Sökord: Alternativ kompletterande kommunikation, kognitiva funktionsnedsättningar, 
Arbetsterapi, Symboler
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1 Inledning  
Denna studie har genomförts utifrån ett uppdrag av förvaltningen Habilitering och Hjälpmedel 
(HH) inom Örebro läns landsting. Uppdraget var att kartlägga hur tillgänglig den skriftliga 
informationen från förvaltningens verksamheter är för personer med särskilda 
kommunikationsbehov. Med särskilt kommunikationsbehov avses i denna studie personer som 
inte kan ta del av information i form av skriven text, utan är i behov av alternativ, 
kompletterande kommunikation för att tillgodogöra sig informationen. För att göra 
informationen tillgänglig har flera av verksamheternas dokument anpassats. I denna studie 
genomförs en granskning av delgivna, anpassade dokument utformade vid tre verksamheter A, 
B, C, som möter personer med särskilda kommunikationsbehov. Genom att ta del av dokument 
utformade mellan 2010 – 2013 gjordes en granskning av förekommande anpassningar med 
alternativ kompletterande kommunikation. 
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2 Bakgrund  
2:1 Arbetsterapins grunder 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för arbetsterapeuter från 2001 står det att 
arbetsterapeuter bör arbeta utifrån personer och att dennes egna resurser ska tillvaratas. 
Insatserna utvecklas utifrån personens egna förmågor och de olika behov personen har [1]. En 
arbetsterapeut ska se vad som begränsar en persons förmåga att utföra aktiviteter och hur de kan 
påverka delaktigheten i det dagliga livet. Syftet med arbetsterapeutens åtgärder är att de ska vara 
förebyggande, habiliterande och rehabiliterande. Genom att ta vara på personens erfarenhet, 
kunskap, styrka och kapacitet kan arbetsterapeuten arbeta klientcentrerat, vilket är en 
grundtanke inom arbetsterapi [2]. Arbetsterapeuternas roll inom habiliteringen är att utifrån 
varje enskild person bemöta dennes behov och med hjälp av AKK-anpassningar öka 
möjligheten för personer med kommunikationsproblem att minska sina aktivitetsbegränsningar 
och kunna bedriva en meningsfull sysselsättning [3,4]. Arbetsterapeuten behöver bortse från 
diagnos och se till förmåga/hinder i vardagen istället. Viktigast är att främja möjligheterna att 
höra hemma i samhället och ge en möjlighet till social delaktighet, det är en fråga om 
grundläggande mänskliga rättigheter [4].  

2:2 Kommunikation  

Kommunikation betyder att dela, göra gemensamt och det kan vara verbalt eller icke verbalt 
samspel människor mellan [5]. Redan innan barnet kan använda sig av tal eller språk 
kommunicerar omgivningen med hen genom att använda olika medel för att få till ett samspel 
med barnet.  

Kommunikation är överförandet av information eller budskap från en person till en annan 
person [6]. Förmåga att kommunicera är att skapa kontakt genom att interagera med andra 
människor, förmåga att förmedla intentioner och behov samt att dela med sig av upplevelser [7]. 
Genom det kommunikativa samspelet skapas en förståelse. Kommunikation är multimodal, det 
vill säga, det finns flera olika sätt att kommunicera på med personer i sin omgivning [8]. När 
människor kommunicerar så tar de emot eller förmedlar ett budskap till en annan person och det 
kan ske med tal, skrift, gester, bilder, symboler eller tecken [1,5,6]. Ibland finns behov av att 
lägga till annorlunda eller nya redskap för att få till kommunikation.  Kroppsspråk, mimik gester 
är sådant närmaste omgivningen kan ta hjälp av [5]. Vid kommunikation tas alla sinnen tillvara 
[5]. Heister Trygg beskriver kommunikation som en kedja, där följande ingår; Startar med 
Sändare – Meddelande - Medium – Mottagare – Effekt- Återkoppling [6]. När, till exempel, en 
kallelse skickas ut till personer för ett besök hos arbetsterapeuten på verksamhet A, så är 
arbetsterapeuten sändaren, medium är dokumentet, mottagare är personen, effekten att personen 
förstår innehållet i dokumentet, återkoppling att personen kommer på besöket.  

2:3 Alternativ och kompletterande kommunikation    

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är ett samlingsnamn för alla olika 
alternativa och kompletterande kommunikationsvägar som används [9]. AKK ersätter eller ger 
alternativ och komplement till ett bristande tal/språk i kommunikation mellan människor [6]. 
AKK-insatserna är till för att underlätta så personer kan kommunicera i de flesta sammanhang. 
Bedömning av behovet av AKK samt utformning av AKK-anpassningar och utprovning av 
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AKK-hjälpmedel görs av ett team av specialister med utbildning inom ämnet [10] Här i Sverige 
är det oftast arbetsterapeuter och/eller logopeder som ger AKK-insatser [11].   

Utveckling av kommunikationsförmågan bör ske utifrån tre perspektiv, Brukaren (B), redskapet 
(R) och omgivningen (O) förkortas BRO [8]. Brukaren är personen med funktionsnedsättning 
som påverkar kommunikation som står i fokus. Redskapet är vad personen behöver för att 
kommunicera, olika hjälpmedel som till exempel dataprogram, kommunikationskartor som är 
situationsbundna, pratapparater och kommunikationspärmar. Kommunikationssätt som till 
exempel kan vara symboler, bilder och tecken. Omgivningen är nätverket av människor som 
personen med funktionsnedsättningen kommer i kontakt med och de olika miljöer personen 
befinner sig i [5, 6]. 

2:4 Alternativt kommunikationssätt 

AKK används som komplement för att uttrycka och förstå språk [7]. För att utveckla en bra 
kommunikation utifrån AKK-insatser behöver klienten ha en bra samtalspartner, att 
kommunikationsmiljön är god, bra hjälpmedel och att personen fått kunnig hjälp från till 
exempel arbetsterapeuterna på hjälpmedelscentralerna och habiliteringen [6]. AKK är 
multimodalt [12], det vill säga personen använder sig av flera olika sinnen och AKK-sätt när de 
kommunicerar, till exempel symboler, bilder, skrift, ljud, gester, kroppsspråk, tal, tecken och 
olika talhjälpmedel [6]. Det finns personer som av olika orsaker inte klarar av att göra sig 
förstådda i tal eller skrift eller ta del av skriven text. Dessa personer kan med hjälp av 
kompletterande eller ersättande insatser, AKK, kommunicera med andra människor [13]. 

2:5 Olika former av AKK 

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation förkortas TAKK [5, 9]. När 
personer använder tecken som språk kallas det hjälpmedelsoberoende eftersom de använder den 
egna kroppen och inte behöver hjälpmedel för att utföra kommunikation med personer 
(manuella/icke hjälpmedelsberoende AKK-sätt) [5]. För att kommunicera används teckenspråk, 
gester eller så använder de sig av ögonen att titta mot föremål och bilder. Det används separat 
som språk eller som ett komplement det vill säga tillsammans med ett talat språk. Antal tecken 
anpassas efter personens förmåga och dennes behov [7]. När TAKK (manuellt 
kommunikationssätt) används kräver det full uppmärksamhet från omgivningen [6].  

Den andra gruppen är Grafisk alternativ och kompletterande kommunikation som förkortas 
GAKK. Man använder sig av GAKK om personen är hjälpmedelsberoende för att kunna 
kommunicera [9]. Här är kommunikationssätten grafiska och visuella det används olika 
kommunikationssystem som till exempel Pictogram, tecknade bilder, fotografier, föremål, Bliss, 
bokstäver, hela ord, skriftspråk, fraser, och meddelanden eller någon högteknologiskt 
hjälpmedel för att ersätta talande ord [8, 9, 10, 13]. Likt TAKK används många gånger GAKK 
tillsammans med det talande ord eftersom personen ofta är hörande och kan på så sätt ta del av 
det i omgivningen. Det innebär att det både är ett kompletterande och ett alternativt 
kommunikationssätt.  Inom GAKK kombineras ofta olika AKK-insatser när de anpassas utefter 
klientens behov och önskemål [9].  

Det finns tre olika typer av uppsättningar av GAKK som används i Sverige det är 
symbolsystem, symboluppsättningar och bildsamlingar [9]. Systemen innehåller olika många 
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symboler med skiftande utseende och de skapar olika möjligheter att uttrycka behov, tankar 
och idéer. Några av systemen ingår även i olika datorprogram till exempel används symbol 
och bildsystem för att skapa kommunikationskartor, eller så kan de ingå i ett talande 
hjälpmedel [5, 9]. 

2:5:1 Symbolsystem  

Bliss systemet skapades av Charles Bliss 1965 och det är ett system av symboler där ord och 
olika begrepp visas i grafiska symboler [9 ]. Bliss kom till Sverige 1976 [6 ]. Antalet symboler 
är idag cirka 3500. Bilderna/symbolerna är svarta med färgad bakgrund och är internationellt 
etablerade. Skriftspråk är bokstäver eller hela ord och används i ordtavla eller bokstavstavla.  

2:5:2 Symboluppsättningar  

Pictogram systemet skapades av Subhas Maharaj 1980 och består av en symboluppsättning, 
det är vita siluettfigurer mot svart bakgrund och ett funktionsord. Bilderna är i huvudsak 
högikoniska, bildlika symboler [5, 6, 9]. I Sverige finns 2005 cirka 1350 stycken olika bilder.  
Picture Communication Symbols (PCS) är också ett symbolsystem som skapades av Mayer 
Jonsson 1995. De utformades för att fungera tillsammans med tekniska hjälpmedel. PCS har 
ett stort antal tecknade bilder i svartvit eller i färg som kan fås/användas beroende på vilken 
programvara som används. Det finns även pärmar med symboler för manuellt bruk. Rebus 
består av tecknade bilder av både abstrakta och konkreta begrepp [9]. Det finns cirka 6000 
bilder som ofta kombineras med symbolskriften Widgit [14]. 

2:5:3 Bildsamlingar 

Nilbild skapades av Maria Imre Andersson och består av tecknade färgglada bilder [5, 9]. 
Drygt 600 bilder i huvudsak föreställande föremål och aktiviteter som utförs i det dagliga livet. 
Bildsamlingar kan skapas med hjälp av en persons egna fotografier eller teckningar för att vara 
personliga och välkända för att sen användas i dator, kommunikationspärm eller 
kommunikationstavlor [5,9] Det finns färdiga bildbaser i olika dataprogram. Bildsamlingar kan 
bestå av egna fotografier och teckningar. 

2:6 Funktionsnedsättningar 

Olika funktionsnedsättningar kan leda till att personer behöver kompletterande 
kommunikationssätt för att kommunicera med andra personer. 

2:6:1 Synnedsättning 

Synskador kan vara medfödda eller förvärvade och svårighetsgraden varierar mycket [15]. Det 
är vanligt att äldre människor drabbas av synnedsättning. Orsaker kan vara skador, 
ögonsjukdomar eller andra sjukdomar som påverkar synförmågan [16]. Katarakt (gråstarr) är 
den vanligaste formen av starr som drabbar äldre personer. Linsen har blivit ogenomskinlig 
vilket påverkar synförmågan. Vid Glaukom (grönstarr) så är det trycket inne i ögat som stigit 
och det gör att strukturen i ögat kläms ihop vilket leder till total blindhet eller partiell blindhet. 



 

7 

Tumörer i hjärnan som trycker på nervus opticus II (synnerven) kan leda till olika former av 
synfältsbortfall och även total blindhet, beroende på var i synnervens förlopp skadeområdet 
sitter [17]. Åldersförändringar i Macula lutea (gula fläcken) leder till att personen förlorar delar 
av sin synskärpa och lässyn[18].  

2:6:2 Kognitiv funktionsnedsättning  

Kognition handlar om en persons förmåga att inhämta, behandla och använda information för 
att kunna utföra aktiviteter [19]. Kognition innefattar sådant som att tänka, resonera, minnas, 
uppfatta och kommunicera. 
Det kan vara personer med svåra kommunikationsstörningar för vilka gester, tal och/eller 
skriven kommunikation är tillfälligt eller permanent otillräcklig för att möta alla deras 
kommunikativa behov. Personerna kan ha förmåga att använda sig av en begränsad mängd tal, 
det är ofta otillräckligt för att möta varierande kommunikativa behov [6]. Orsaker till att 
personer har kognitiva funktionsnedsättningar kan vara förvärvad hjärnskada till exempel 
skalltrauma, hjärntumör eller stroke som kan drabba hjärnans språkområden.  
Stroke kan orsakas av blödning eller hjärninfarkt [17]. Vid skador i centrum för språkförståelse 
Wernickes område förlorar patienten förmågan att förstå tal- och skriftspråk [20].  
Afasi är en dold funktionsnedsättning och innebär en förvärvad störning av hjärnans 
symbolfunktion. Det kan påverka kommunikationsförmågan, då tal och språk delvis kan 
försvinna vilket leder till varierande svårigheter att tala, läsa eller skriva [6, 8].   
Vid expressiv afasi är talförmågan skadad men inte förståelsen av talet. Med hjälp av forskning 
har man kommit fram till att personer med afasi lättare och snabbare kan tolka och förstå en 
skriven text med hjälp av bilder eller fotografier [21,22]. 

Personer med autism har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och en begåvningsstörning, 
bland annat i förmågor som är viktiga för kommunikation till exempel språk, socialt samspel, 
imitation [8]. Asbergers syndrom är en form av autism, personerna har en normal 
intelligensnivå. De har svårigheter att hantera information vilket leder till problem i samspel och 
kommunikation med andra människor [23]. Språkstörningar som läs- och skriv svårigheter är 
ibland underskattade om personens tal går att förstå [8]. 

2:6:3 Tal och språknedsättning 

Hos barn med medfödda motorisk funktionsnedsättning förekommer vanligen en försenad tal- 
och språkutveckling. Barn med kommunikationssvårigheter är på många sätt beroende av läs- 
och skrivkunniga personer i sin närmaste omgivning för att utveckla ett språk de kan växa med, 
ett språk som hjälper dem att kommunicera och leva mer självständiga liv. Många barn i den 
här gruppen som behöver AKK har svårt med grundläggande kommunikativa färdigheter som 
behövs då och senare. En del har tal- och språksvårigheter på grund av en CP-skada och 
upplever svårigheter med språk, kommunikation och artikulation (Dysartri) [6]. Det innebär 
att när man använder språket kan man ha svårt att komma på rätt ord, att välja rätt ord bland 
flera, att sätta samman ord till meningar. Man kan också ha svårt med pragmatiken det vill 
säga att förstå hur ord och meningar används för att kommunicera med andra [8]. De kan även 
ha en fullständig anartri det vill säga inget tal alls. Svårigheter med röst och/eller artikulation 
gäller endast en mindre grupp personer som behöver AKK. 
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2:6:4 AKK-grupper 

Von Tetzchner & Hygum Jensen [24], delar in personer som behöver AKK i tre grupper. 

1. De som behöver AKK som ett alternativt uttryckssätt 
I den här gruppen är det personer som har stora artikulationssvårigheter men god 
språkförståelse. AKK används som huvudsakligt uttryckssätt.  
2. De som behöver AKK som språkstöd  
a) Barn med mycket försenad språkutveckling och som behöver AKK som stöd för att 
utveckla språk och tal och för att göra sig förstådda med sin omgivning.  
b) De som kan tala men är väldigt svårförståeliga och därför behöver AKK i vissa 
situationer. 
3. De som behöver AKK som ett alternativt kommunikationssätt både för att förstå 
och att uttrycka sig.  
Personerna i den här gruppen har inget eller lite talförmåga och nedsatt språkförståelse. 
Dessa personer använder ofta bilder vid kommunikation [5]. 

2:7 Användning av AKK  

Aktivitet är när en person utför en handling eller uppgift. Delaktighet är hur en person kan 
engagera sig i sin livssituation [25]. Utan AKK-insatser skulle personer med dessa 
funktionsnedsättningar få en aktivitetsbegränsning det vill säga att personerna har svårigheter 
att genomföra aktiviteter [7]. 

För personer med kognitiv funktionsnedsättning kan förmågan att ta del av skriven information 
påverkas och att kommunicera med andra människor begränsas, vilket påverkar deras förmåga 
att utföra (vissa) aktiviteter. Det kan leda till inskränkt delaktighet och begränsad tillgänglighet 
av information [24]. Med hjälp av kognitiva stödåtgärder som att AKK- anpassa dokument kan 
personen själv ta del av skriven information [23]. Med hjälp av ett kompletterande 
kommunikationssätt kan personen bli delaktig och aktivt delta i olika interaktioner [9]. 

För att AKK-anpassa ett dokument kortas originaltexten i den skriftliga informationen ner 
genom att viktig information behålls. Texten i dokumentet förenklas utifrån personens behov, 
till exempel genom att använda AKK-anpassningar som att texten förstoras, 
kursiv/understruken stil, olika färger i stycken används [8]. 

Vid AKK används något alternativ eller komplement till den egna kroppens förmågor för att 
kommunicera, exempelvis penna/papper, symboler och bilder. Vid användning av AKK 
används ofta gester och ljud för att förstärka användningen av AKK- hjälpmedlet. Till exempel 
om en person använder sig av avancerad grafisk kommunikation till exempel bliss så behöver 
omgivningen tolka personens kroppssignaler vid kommunikation. Vid anpassning av olika 
dokument använder man sig av olika system för att underlätta förståelsen av innehållet i den 
skrivna texten, det kan tillexempel vara att använda sig av tecknade bilder, Pictogram, foton 
eller gruppering av ord [13]. 



 

9 

2:8 Arbetsterapeutens roll i AKK-teamet 

Arbetsterapeuten behöver ha kunskap om AKK för att kunna göra en bedömning och fastställa 
mål för förebyggande, förbättrande eller kompenserande arbetsterapeutiska insatser samt 
utvärdering av interventionen. Inom habiliteringen möter arbetsterapeuterna personer med olika 
funktionsnedsättningar och olika kommunikationssvårigheter. Här använder man sig av olika 
planeringsmodeller som till exempel problemlösningsmodell och Individuella handlingsplaner 
[6]. Med hjälp av olika AKK-insatser ökar tillgängligheten och delaktigheten för dessa personer 
[7]. Till exempel när arbetsterapeuterna skriver individuella handlingsplaner tillsammans med 
klienten på habiliteringen är teknologiska hjälpmedel som klienterna har fått förskrivna till stor 
hjälp [20]. Man kan vid mötet låta klienten ta hjälp av en kommunikationstavla/karta uppbyggd 
med pictogramsymboler eller annat bildsystem för att kommunicera och visa känslor genom att 
t ex peka på glad gubbe [6]. 

2:9 Individuella AKK-anpassningar 

Personens individuella behov styr vilken sorts AKK-anpassning personer med svårigheter att 
kommunicera använder sig av. Det är personens motoriska förmåga, syn- och hörselperception, 
utvecklingsnivå, verbal förmåga, inlärningsförmåga och att stödja en utveckling av 
kommunikationsförmågan [6, 8 ]. För aktiviteter i hemmet till exempel laga en måltid, krävs att 
personen kan planera organisera tillaga och servera måltiden [6]. Arbetsterapeuten kan med 
hjälp av GAKK strukturera upp aktiviteten genom att skriva i vilken ordning uppgifterna i 
aktiviteten ska utföras, med hjälp av ny textfärg i stycket då nästa moment startar. 
Receptbeskrivning kan skrivas med text, symboler eller bilder [9]. Arbetsterapeuter har ett 
klientcentrerat arbetssätt, genom att ta tillvara på personens resurser, se hinder och personens 
behov kan arbetsterapeuten med hjälp av individuella AKK-anpassningar göra personen 
delaktig i behandlingsprocessen [3]. På så sätt ökar möjligheten för klienten att självständigt 
utföra aktiviteten.  

Det är flera olika faktorer som påverkar valet av insats, man tar hänsyn till personens: kognitiva 
förmågor, tal och språkförmåga, motorisk förmåga och visuell förmåga [21]. Det är oftast 
arbetsterapeuter, ibland i samarbete med logopeder som gör bedömning av personens förmågor. 
Viktigt är att ha ett tydligt mål vid planering av AKK-anpassning, att noga överväga det bästa 
formatet eller media för att dela sitt budskap, samt att arbeta mot sin målgrupp när man skapar 
informationen. 

2:10 Generell AKK- anpassning 

 För att hitta ett bättre sätt att göra informationen lättare för personer med 
inlärningssvårigheter är det viktigt att man är medveten om vilka problem dessa personer har. 
Enligt Rodgers och Namaganda uppnås det bästa resultatet om man dagligen arbetar med och 
umgås med personer med inlärningssvårigheter. Samma principer gäller i arbetet med 
personer med särskilt kommunikationsbehov [13].   
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2:11 Teknik, utveckling och hjälpmedel 

Den senaste utvecklingen inom hjälpmedelsteknik och interaktiva internettjänster ökar 
möjligheterna för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar att 
kommunicera [26]. 
 I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det bland annat att 
främja tillgång och användning av ny teknik innefattande informations- och 
kommunikationsteknik samt att möjliggöra för personerna att leva oberoende [27].  Dessa 
personer bör få tillgång till den fysiska miljön, transporter, information och kommunikation på 
lika villkor som andra [27].  
Den snabba utvecklingen har stor betydelse för framväxten av AKK-hjälpmedel [28]. Brev, e-
post och textmeddelanden kan leda till mer social kontakter. Att känna självständighet och 
trygghet är viktigt för en persons känsla av delaktighet och livskvalitet [9]. 
Utvecklingen av AKK-hjälpmedel skapar fler möjligheter och ökar tillgängligheten av skriven 
information för personer med särskilda kommunikationsbehov.   

3 Problemformulering 
Inom Örebro Läns landsting satsar förvaltningen Habiliteringen och Hjälpmedel på att utveckla 
användningen av AKK [29]. I WHO: s ICF görs det klart att förmågan att kommunicera är 
väsentlig för att uppnå hälsa och välbefinnande [25]. Forskning stöder användning av AKK- 
anpassningar och påvisar att AKK hjälper människor med kommunikationsproblem att få en 
bättre möjlighet att engagera sig i relationer, underlätta skolgång, yrkesutövande, öka 
deltagandet och sitt självbestämmande [4]. Studier visar att ett integrerat lagarbete är en 
avgörande komponent för att få till en effektiv användning av AKK. Det innebär att familjen, 
vårdgivare och yrkesverksamma bör samarbeta.  När en verksamhet till exempel ska skicka ut 
en kallelse behöver arbetsterapeuten använda sig av AKK-anpassningar utifrån personens behov 
så att personen med särskilt kommunikationsbehov kan tolka den skrivna informationen.   

4 Syfte 
Syftet med studien var att granska tillgängligheten av skriftlig information utformad åren 
2010-2013 från verksamheter inom Örebro läns landsting riktad till personer med särskilt 
kommunikationsbehov.  

5 Metod 
5:1 Design  

Studien utgår från ett uppdrag som innebär en granskning av AKK-anpassningar i dokument 
utformade mellan 2010 och 2013. Det är en studie med kvantitativ, deskriptiv ansats [30, 31]. 
För granskning och analys av dokumentens AKK-anpassningar utformades en studiespecifik 
granskningsmall. Dokumenten inkom från verksamheter inom den uppdragsgivande 
förvaltningen och består främst av individuella habiliteringsplaner (IHP), kallelser och 
instruktionsdokument.  
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5:2 Urvalsmetod  

Vilka dokument som skulle inkluderas i studien fastställdes av uppdragsgivaren när uppdraget 
formulerades [30]. Kriterierna för dokumenten som skulle ingå i studien var dokument AKK 
anpassade för att tydliggöra skriven text för personer med särskilda kommunikationsbehov, 
utformade åren 2010 och 2013. Utvalda dokument för studien var individuella habiliterings- och 
handlingsplaner, kallelser och instruktioner. Arbetsterapeuterna inom respektive verksamhet har 
utifrån detta delgivit tillgängliga dokument ur sitt system genom ett strategiskt urval [32].  

5:3 Processbeskrivning 

Kontakten mellan styrgruppen för AKK inom Habilitering och hjälpmedel i Örebro läns 
landsting och universitetet utfördes av en lärare på universitetet. Styrgruppen utsåg de 
verksamheter och dokument som skulle granskas i denna studie. Cheferna för de verksamheter 
inom Örebro länslandsting som uppdragsgivarna beslutat skulle ingå i granskningen 
kontaktades av läraren för information om studiens syfte och medgivande till deltagande. När 
läraren hade fått godkännande från verksamhetscheferna delgavs oss namnen på 
yrkesföreträdande arbetsterapeuter inom respektive verksamhet.  

Ett informationsbrev formulerades med information om vilka vi var samt att vi hade i uppdrag 
från styrgruppen att granska dokument för att se om tillgängligheten förändrats över tiden 2010-
2013 för personer som var inskrivna inom dessa verksamheter. Informationsbreven skickades 
personligen till de utsedda yrkesföreträdande med mail till verksamheterna A, B, C och D. För 
att förtydliga vilka dokument som skulle granskas kontaktades yrkesföreträdaren inom 
verksamheterna på telefon efter några dagar. Yrkesföreträdaren inom 
habiliteringsverksamheterna hade delegerat uppdraget till de arbetsterapeuter som i 
verksamheten arbetar med AKK. Då kontaktades de arbetsterapeuterna som fått uppdraget med 
samma informationsbrev som yrkesföreträdarna fått. Arbetsterapeuterna fick uppdrag att 
avidentifiera efterfrågade dokument och skicka dem till oss per post för granskning. Därefter 
kontaktades yrkesföreträdare och arbetsterapeuter på telefon. De som inte svarat på telefon, 
lämnades meddelande till där de ombads att höra av sig. De kontaktades även via mail där det 
påmindes om uppdraget och att deras hjälp behövdes med att ta fram avidentifierade dokument. 
Trots flertalet påminnelser med mail och samtal inkom det inga dokument från vissa 
verksamheter. Det tog olika lång tid för de olika verksamheterna att skicka de eftersökta 
dokumenten.  

Dokument inkom efterhand från verksamheterna A, B och C. Allt eftersom vi fick dokumenten 
så påbörjades granskningen dokument för dokument. Verksamhet D kontaktade oss och 
förklarade att de inte använde sig av AKK anpassade dokument. 

5:4 Analysmall 

Innan materialet kom började vi arbeta fram en analysmall som skulle vara ett underlag för 
granskningen i denna studie [Bilaga 1]. För att skapa en analysmall inhämtade vi kunskap om 
vad som menas med AKK. Vi läste litteratur, artiklar samt hämtade information från olika 
hemsidor på nätet. Vi läste bland annat Boel Heister Tryggs benämning av olika former av 
GAAK [9]. På hjälpmedelsinstitutet och Södra regionens kommunikationscentrum, SÖK fick vi 
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information om olika anpassningar [11]. Från Synskadades riksförbund togs information fram 
på hur texter kunde anpassas för att bli lättlästa för personer med synnedsättningar [33].  
 För att få till en lättöverskådlig och tydlig mall valde vi att arbeta i Microsoft Excel. De 
anpassningar som skrivits in i kolumnerna från början korrigerades varefter dokumenten inkom, 
det framkom då tydligare vilka AKK anpassningarna var och på så vis valdes slutligen de åtta 
olika anpassningar som kunde finnas i de olika dokumenten ut. I analysmallen gjordes åtta 
kolumner med rubriker. 

 De första fyra kolumnerna handlade om meningarnas uppbyggnad och antal. Rubrikerna var: 
Meningar med förstorad text, meningar med kursivstil/understrykningar, färgade meningar, 
stycken i texten. Nästa tre kolumner handlade om dokumenten innehöll bildsamlingar (Nilbild, 
porträtt, fotografier och teckningar på bilder), symboluppsättningar (Pictogram, PCS, Rebus) 
och symbolsystem (Bliss, skriftspråk). Sista kolumnen handlade om dokumenten hade färgad 
bakgrund.  Sista raden i analysmallen anpassades för summering av antal AKK-anpassningar i 
dokument.  

5:5 Dataanalys   

Dokumenten grupperades in utifrån verksamhet och typ av dokument. De AKK-anpassade 
dokumenten granskades ett och ett med hjälp av den specifikt utformade analysmallen. Varje 
mening, styckesindelning, stil, storleksförändringar, bild, symbol, porträtt i dokumentet 
räknades. Summan efter räkning av varje AKK-anpassning från respektive dokument fördes in i 
rätt kolumn för att på så sätt få fram antal anpassningar och av vilken art de var. Den specifikt 
utformade analysmallen användes i samtliga dokument som granskades oberoende av 
verksamhet. 

Analysmallen strukturerade upp granskningen och gjorde det möjligt att jämföra dokumenten 
sinsemellan och få en lättöverskådlig bild över vilka AKK-anpassningar man använt sig av i 
olika dokument, vilka AKK-anpassningar som var mest förekommande, samt eventuella 
skillnader i AKK-anpassningar. 

6 Etiska aspekter 
Aktuella verksamhetschefer kontaktades av lärare och informerades om studien, de gav sitt 
tillstånd att arbetsterapeuterna inom verksamheten kunde delta i studien. Namn på 
yrkesföreträdarena inom verksamheterna kontaktades med informationsbrev via mail innan 
telefonkontakt togs av studenterna. De kunde därefter meddela om de hade möjlighet att ta fram 
material till studien. Informationsbrevet granskades och godkändes av handledaren innan det 
skickades ut till yrkesföreträdarna på de olika verksamheterna. Informationsbrevet innehöll 
information om syftet med studien och att den var på uppdrag från Örebro läns landsting. 
Materialet som användes i studien var avidentifierade dokument till exempel kallelser, 
individuella habiliteringsplaner (IHP) och aktivitetsscheman. Med avidentifiering framkom inga 
personuppgifter [34, 35, 36].  

7 Resultat 
Resultatet av studien redovisas i text, tabell och diagram utifrån analysmallen. Med diagram 
förtydligas hur många anpassningar och hur stor del de olika anpassningarna är i dokumenten 
till exempel om de innehåller mest bilder eller text i olika format [30]. Alla dokument är 
uppdelade och redovisas efter typ under olika rubriker. 

http://www.srf.nu/Global/Infomaterial/SRF%20informerar/Text%20som%20fler%20kan%20l%c3%a4sa.pdf
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7:1 Dokument i studien  

Totalt 28 AKK-anpassade dokument ingår i studien efter urval. I tabell 1 redovisas vilka 
dokument som inkom från de olika verksamheterna samt hur många från varje verksamhet. 

 

Tabell 1. Typer av dokument som inkom från verksamheterna. 

 Dokument Verksamhet A Verksamhet B Verksamhet C 
Beskrivning IHP 2 

  IHP 5 2 1 
Kallelse 2  3 1 
Instruktion 9     
Informationsbroschyr 1   1 
Informationsbrev     1 
Summa: 19 5 4 
IHP = Individuell habiliteringsplan 

7:2 AKK-anpassningar  

I figur 1 visas proportionen av inkomna dokument som använt sig utav en viss AKK-anpassning 
av de som granskas. Dokumenten kommer från samtliga verksamheter.  I alla dokument 
förekom tydliga styckeindelningar och i de flesta även meningar med förstorad text. Inga 
dokument använde symbolsystem (se figur 1). 

Figur 1. Procentuell förekomst av AKK-anpassningar i inkomna dokument. 

7:2:1 Beskrivning IHP  

Det inkom två beskrivningar IHP från en verksamhet. Beskrivningarna var från två olika 
tidpunkter. Båda beskrivningarna har meningar med förstorad text. Den tidigare beskrivningen 
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innehåller 15 meningar med förstorad text medan den senare innehåller 20 meningar med 
förstorad text. Kursivstil eller understruken text förekommer en gång i varje dokument. Det 
tidigare dokumentet innehåller även en mening skriven med färg medan det senare dokumentet 
innehåller fyra meningar skrivna i färg. Det tidigare dokumentet innehåller sju 
styckesindelningar och det senare dokumentet innehåller 20 styckesindelningar. 
Symboluppsättning (20 Pictogram bilder) förekommer i båda dokumenten. Inga bildsamlingar 
eller symbolsystem förekommer i dokumenten.  

7:2:2 IHP 

Totalt åtta IHP inkom från verksamheterna. Från verksamhet A inkom 5 stycken, verksamhet B 
2 stycken och från verksamhet C 1. Alla dokument innehåller meningar med förstorad text och 
har tydliga stycken i texten. Inga dokument innehåller några symbolsystem eller har färgad 
bakgrund. Medelvärdet på verksamheternas dokument ligger på 28 AKK-
anpassningar/dokument (Se figur 2). 

Figur 2.  Totalt antal AKK-anpassningar i IHP från tre verksamheter. 

7:2:3 Kallelser 

Sex kallelser inkom från verksamheterna.  Från verksamhet A inkom 2 stycken, verksamhet B 3 
stycken och 1 kallelse från verksamhet C. Från en verksamhet innehåller kallelserna underlaget 
till IHP. Alla dokument innehåller meningar med förstorad text och tydliga styckesindelningar. 
Inga dokument innehåller några symbolsystem eller har färgad bakgrund. Medelvärdet på 
verksamheternas dokument ligger på 128 AKK-anpassningar/dokument (Se figur 3). 
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Figur 3. Antal AKK-anpassningar i kallelser från tre verksamheter. 

7:2:4 Instruktioner 

Nio dokument innehållande instruktioner inkom från en verksamhet. Alla dokument innehåller 
tydliga styckesindelningar och de flesta har meningar med förstorad text. Inga av dokumenten 
har använt sig av några symbolsystem. Ett dokument innehåller färgad bakgrund. Medelvärdet 
på verksamheternas dokument ligger på 38 AKK-anpassningar/dokument (Se tabell 2). 

Tabell 2. AKK-anpassningar i dokument med instruktioner från en verksamhet. 

 

7:2:5 Informationsbrev och informationsbroschyr 

Informationsbrevet som inkom från en verksamhet innehåller 36 meningar med förstorad text 
och har 21 styckesindelningar i texten. Dokumentet har färgad bakgrund.  

Två informationsbroschyrer inkom från två olika verksamheter. Den ena 
Informationsbroschyren innehåller 50 meningar med förstorad text. Inga meningar med kursiv 

Dokument Meningar med 
förstorad text 

Kursiv stil 
under-
strykning

Färgade 
meningar

Stycken i 
texten

Bild 
samling

Symbol 
uppsättning

Symbol 
system

Färgad 
bakgrund

Instruktion Pizzabak 49 10 11 12

Instruktion för hemmadag 21 21 30 1

Instruktion tvättmaskin 6 10

Instruktion Recept Remouladsås  4 1 3 4

Instruktion för hemmadag 13 9 9 14

Instruktion städschema 33 6

Instruktion Toabesök 6 5 4

Instruktion matlagning 1 3 12 3 5

Instruktion recept Pannbiff 16 3 13 8
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stil, understrykningar eller färgade meningar förekommer i dokumentet. Texten har 47 
styckesindelningar samt innehåller bildsamling (15 bilder varav sex på föremål). Inga 
symbolsystem eller symboluppsättningar förekommer i dokumentet. Det har vit bakgrund. Den 
andra informationsbroschyren innehåller 17 meningar med förstorad text och har fem 
styckesindelningar i texten.  

8 Diskussion  
8:1 Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats och deskriptiv analys har använts för att bearbeta data i studien. Det 
åskådliggörs vilka AKK anpassningar dokumenten innehåller och hur fördelningen och 
förekomsten av AKK anpassningarna ser ut i dokumenten [ 30, 31]. Den kvantitativa ansatsen i 
denna studie är relevant för att uppnå syftet att beskriva antal och frekvens. Beskrivande 
statistik valdes för att beskriva och sammanfatta data genom att använda numerisk information 
och sedan tolka den.  

Ett icke-slumpmässigt urval av dokument gjordes av arbetsterapeuterna utifrån styrgruppens 
önskemål [32]. De dokument som var i originaltext som till exempel informationsbreven till 
föräldrar valdes bort och endast de AKK anpassade dokumenten användes i granskningssyfte i 
studien. Urvalet resulterade i att 28 dokument granskades. 
 Det ursprungliga syftet var att en jämförelse över tid skulle göras men att det inte gick att 
genomföra beroende på att en verksamhet meddelade att de använde sig av samma 
grunddokument 2010 och 2013. Då fick författarna tänka om, de valde att endast granska 
dokumentens innehåll och hur många AKK-anpassningar som gjorts i varje dokument, 
frekvensen.  

För att genomföra studien på uppdrag från Örebro läns landsting behövdes forskningsetiska 
principer följas. Det första steget var att få ett godkännande från verksamhetscheferna innan 
kontakt togs med arbetsterapeuterna på de olika verksamheterna. Informationsbrevet skickades 
inte ut innan det var godkänt av handledaren.  Arbetsterapeuterna ombads tillhandahålla oss de 
efterfrågade dokumenten, vilka var avidentifierade för att skydda enskilda personer enligt 
offentlighets- och sekretesslagen SFS2009:4009 och Patientdatalagen PDL 2008:355 [34,35, 
36]. Kontakt och påminnelse gjordes första gången efter en vecka. Verksamheterna fördelade 
arbetet olika i upplägget. En verksamhet utsåg en ansvarig arbetsterapeut för framtagande av 
dokument och därifrån inkom dokumenten snabbast och i större mängd. I en annan verksamhet 
fick vi åter kontakta yrkesföreträdande innan vi fick ta del av dokument i mitten av december 
per post. Den något omfattande inledande processen vid datainsamlingen liksom de olika 
upplägg verksamheterna valde vid fördelning av arbetet fördröjde datainsamlingsprocessen. 
Detta var något som författarna inte kunde påverka. Ett alternativt sätt att samla in dokument 
kunde varit att personligen träffa yrkesföreträdarna för att informera om studiens syfte samt 
vilka dokument som efterfrågades och vid slutdatum hämta de avidentifierade dokumenten på 
verksamheterna. En verksamhet skickade inte in några dokument då de inte använde AKK-
anpassningar i den skriftliga informationen till klienten. De beskriver att det är den förskrivande 
arbetsterapeuten som ordnar med kallelse till föräldrar eller myndiga ungdomar inför 
utprovning av hjälpmedel. Författarna anser inte att det påverkade studiens resultat eftersom det 
var endast AKK-anpassade dokument som skulle granskas. Men författarna anser att 
möjligheten att vara delaktig skulle öka om den skriftliga informationen varit AKK-anpassad 
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från den verksamheten. I dagsläget är klienten beroende av vårdnadshavare, assistent eller 
förskrivande arbetsterapeut för att ta del av den skriftliga informationen vilket påverkar 
möjligheten att vara självständig. 

Vi skapade analysmallen utifrån fakta om AKK-anpassningar och olika funktionsnedsättningar 
från litteraturen. Vi utgick bland annat från de tre olika typerna av uppsättningar inom GAKK 
som används i Sverige, symbolsystem, symboluppsättningar och bildsamlingar. Analysmallen 
justerades också till viss del utifrån de dokument som inkom. Andra med mer kunskap och 
erfarenhet av AKK kanske hade valt att ha en mer specifik indelning och på så vis skapat en 
analysmall med andra rubriker vilket möjligen hade lett till leder till andra resultat. Författarna 
anser dock att den analysmall som konstruerats utifrån litteratur och dokument tillräckligt väl 
täckte in olika former av AKK-anpassningar för att bevara studiens syfte. 

8:2 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att granska tillgängligheten av skriftlig information som var AKK - 
anpassade och utformade mellan 2010-2013 från fyra habiliteringsverksamheter inom Örebro 
läns landsting. För att redovisa resultatet utgick författarna från de åtta AKK-anpassningarna i 
den specifikt utformade analysmallen som konstruerats för studien. Resultaten framställdes 
sedan i tydliga tabeller och diagram med tillhörande text.  
AKK-insatser är en process med syfte att underlätta funktionell kommunikation hos personerna 
i alla miljöer [9]. Med hjälp av AKK-insatser ökar klienternas förutsättningar för delaktighet 
och tillgänglighet i aktiviteter i det dagliga livet. Genom att förenkla och AKK-anpassa 
dokument gör man det möjligt för personer som inte kan tolka eller tyda skriven text att ta del 
av den skrivna informationen. Resultatet visar att i de flesta av dokumenten används strategier 
så som att förenkla ord, lägga in bilder och fotografier, förstora texten mm, vilket förbättrar 
möjligheten att tolka den skriftliga informationen. 
 
Dokumenten från en verksamhet anpassades med textstorlek, kontrast eller skrevs i punktskrift 
utifrån det individuella behovet. Den verksamheten påtalade att andra AKK-anpassningar inte 
fungerade så bra för deras patienter, då synnedsättningar påverkade förmågan att se innehållet 
i dokumenten vilket även framkommer i resultatet. De använde sig inte av några 
symboluppsättningar, symbolsystem eller bildsamlingar i de dokument som granskats i 
studien vilket visas tydligt i figur två och tre. 

Det finns olika dataprogram som innehåller olika symbolskrifter [14]. Fördelningen av AKK-
anpassningar i dokumenten som framkom i resultatet påverkas delvis av vilket program 
verksamheterna använder sig av. Dokumenten från en verksamhet var AKK-anpassade med 
hjälp av Rebus och Widgit symbolsystem [9]. Symbolsystemet Pictogram fanns endast med i 
dokument från en verksamhet. En annan verksamhet använder sig mestadels av förstorad text 
och tydlig styckesindelning. Förutom förstorad text, tydliga styckesindelningar använder sig 
den verksamheten av mestadels Pictogram som AKK-anpassningar.  

Personer med särskilda kommunikationsbehov behöver olika AKK-anpassningar för att 
utifrån sin förmåga klara av att tyda den skriftliga informationen från de olika verksamheterna 
[4]. I resultatet framkommer det att det finns många olika AKK-anpassningar i dokumenten 
och att de kan användas enskilt eller i olika kombinationer. Resultatet visar att förstorad text 
och tydlig styckesindelning användes i nästan alla dokument från de olika verksamheterna 
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vilket överensstämmer med det vi har läst i litteraturen [8, 9, 33]. Ett AKK-anpassat 
dokument behöver inte vara bättre för alla personer med särskilda kommunikationsbehov. 
Däremot ökar tillgängligheten med AKK-anpassningar och delaktigheten förbättras vilket 
minskar aktivitetsbegränsningarna för personer med särskilda kommunikationsbehov [25]. 
Klienternas ålder och behov av olika insatser är det som styr till vilken verksamhet de ska 
vända sig till. Därför är det omöjligt att jämföra de olika verksamheternas AKK-anpassningar 
mot varandra. Även om studien inte innehåller jämförelser mellan verksamheterna kan man 
utifrån resultatet utläsa att det är skillnader i vilka AKK-anpassningar som görs och hur dessa 
kan kombineras inom respektive verksamhet.  

Det behövs mer forskning om AKK för att få fram fler evidensbaserade studier att ha som 
underlag vid AKK-anpassningar [12]. Smartphones och användning av internet öppnar upp en 
helt ny värld och här skulle man ha nytta av att forska mer om appar till mobiltelefoner. Kanske 
finns det behov av program till dator eller mobiltelefon. Ett bra alternativ skulle kunna vara att 
kunna använda sig av email eller mms för att förmedla information till exempel kallelser, till 
personer som inte kan tyda skriven text. Här kan framtida forskning behövas för att ta reda på 
behovet eller om förutsättningarna finns. Framtida forskning är av stor vikt då tekniken 
fortsätter utvecklas [4]. Det gäller för arbetsterapeuter och andra yrkesroller att hålla sig 
uppdaterad vad gäller AKK och teknik för att få kunskap om vad som finns på marknaden att 
erbjuda de personer som har behov av det. Arbetsterapeuter inom verksamheterna som 
författarna varit i kontakt med har berättat att de AKK-anpassat dokument utifrån personernas 
behov. Med tanke på att det i tidigare studier belysts vikten av att samarbeta inom flera 
yrkesområden vore det intressant att ta reda på om andra professioner också arbetar med AKK 
anpassade dokument. Vi tycker det hade varit intressant med vidare forskning att jämföra 
dokument/kallelser mellan olika län för att se om det skiljer sig i upplägget när det gäller 
AKK-anpassning. Har olika län valt att satsa olika mycket på AKK-anpassning eller ser det 
lika ut? 

 Den här studien grundar sig på dokument från enbart Örebro läns landsting. Det går inte att 
säga att denna studie är representativ då Sverige har tjugo landsting/regioner vilket leder till 
låg generaliserbarhet. Vår erfarenhet av att granska dokument var obefintlig, lika så var vår 
tidigare kunskap om AKK inte så bred, vilket kan ha påverkat resultatet och tillförlitligheten 
av denna studie. 

9 Slutsats  
Genom att välja enkla teckensnitt, skapa en logisk startpunkt, fördela texten och göra tydliga 
styckesindelningar skapas bättre förutsättningar för personer med särskilda 
kommunikationsbehov att tyda skriven information.  Studiens resultat visar att det är stora 
skillnader i vilka och hur mycket av dokumenten som är AKK-anpassade. Det beror bland 
annat på klienternas individuella behov av AKK-anpassningar och från vilken verksamhet 
dokumenten kom ifrån. Men det visar inte om de nyare dokumenten är bättre eftersom de är 
individuellt anpassade. Personer med särskilda kommunikationsbehov behöver olika AKK-
anpassningar för att tyda den skriftliga informationen utifrån sin förmåga [6,16,19] Det är 
flera olika faktorer som påverkar valet av insats, hänsyn tas till personens: kognitiva förmågor, 
tal och språkförmåga, motorisk förmåga och visuell förmåga. 

 Resultatet av den här studien kan ge en exempelsamling av olika sätt att AKK-anpassa 
dokument som arbetsterapeuter kan använda i sin kliniska verksamhet.  
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