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Sammanfattning 

 

Människor med kommunikationssvårigheter kan ges möjligheter till kommunikation med hjälp 

av Alternativ och kompletterande kommunikation, även kallad AKK. Att ha förmåga att 

kommunicera med sin omgivning, att göra sin röst hörd och att kunna uttrycka sina behov eller 

önskemål borde vara en självklarhet, men tyvärr är detta inte självklart för alla människor. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur personal inom Stöd och Omsorg upplever metoder 

inom AKK samt dess inverkan på personer med kommunikationssvårigheter. Studien är 

kvalitativ och bygger på innehållsanalys med en induktiv ansats. Halvstrukturerade intervjuer är 

genomförda med fem intervjupersoner som har erfarenhet av personer med 

kommunikationssvårigheter. De som medverkat i studien arbetar som handledare, enhetschef och 

projektledare i stöd- och omsorg, inom lagen (1993:387) om stöd och service för vissa 

funktionshindrade, LSS. Resultatet visar att personal inom stöd- och omsorg tidigare inte haft 

kontakt med begreppet AKK och för vissa var det relativt nytt samt att många verksamheter 

använder sociala berättelser och tecken som stöd som hjälpmedel. Brukare som är i behov av 

AKK har utvecklats sedan man började arbeta kontinuerligt med det. Det som påpekats av 

handledare är att uppföljning och handledning är viktigt för att underhålla sin kunskap om AKK. 
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Förord 

Till att börja med vill vi tacka de informanter som tagit sig tid för att hjälpa oss med vårt 

examensarbete. Vi vill även tacka vår handledare Katarina Andersson för all feedback och goda 

råd under vårt skrivande. 

 

Tack!  

 

Sofia Åman & Julia Åhman 
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Inledning 

Människor som är i behov av socialt stöd och omsorg i sin vardag, finns i alla åldrar oavsett 

diagnoser och funktionsnedsättning och är en viktig del i Socialt arbete. Stöd och omsorg är 

verksamheter inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  Att inte kunna 

kommunicera med sin omgivning kan göra att destruktiva beteenden utvecklas. Därför behöver 

omgivningen och personal som arbetar med dessa grupper handledning och kunskap för att 

förebygga detta och underlätta kommunikationen (Heister Trygg, 2004). Att inte göra sig 

förstådd är relativt vanligt bland funktionshindrade människor som ingår i lagstiftningen LSS.  

Människor med kommunikationssvårigheter är också involverade i ett samspel som innehåller 

alltifrån det som ska göras i vardagen och all kommunikation som hör vardagen till. Med hjälp av 

kommunikationen skapas rutiner som gör att vardagen fungerar, att brukaren blir delaktig, 

självständig och utvecklas (Andersson, 2009).  

 

Kommunikation på olika nivåer 

Kommunikation handlar om att prata med varandra och att sprida information (Fiske, 1990). 

Kommunikation kan ses som en process då en människa påverkar en eller flera människor till ett 

svar av något slag. Kommunikationen kan vara mycket medveten och avsiktlig men också helt 

omedveten och oavsiktlig. Kommunikationen kommer från latinets communicare som betyder att 

dela, att göra gemensam, att dela en handling (Bakk & Grunewald, 2004).  

 

För oss människor är kommunikation ett av våra grundläggande behov och detta är ett behov som 

alla människor har. En vanlig beskrivning av ordet kommunikation är när ett budskap sänds från 

en individ till en annan (Heister Trygg, 2008) 

Men varför behöver vi egentligen kommunikationen?  

Det finns olika funktioner inom kommunikationen och, som vi nämnt ovan, är grundläggande 

behov i människans hjärna. 

Kommunikation kan handla om: 

 Att uttrycka sina behov och önskemål  

 Att informera  

 Att vara artig 

 Att småprata  

 

”Det är faktiskt så att småpratet om ”inget särskilt” dominerar. Majoriteten av våra 

samtal går ut på att socialt känna av varandra. Genom vår kommunikation med andra 

visar vi (eller döljer!) vilka vi är.” (Heister Trygg, 2008, s. 11). 

 

Kommunikation beskrivs även som överföring av information såsom någonting vi gör. 

Kommunikationen bidrar till skapandet av relationer och det är något vi har lärt oss (Dimbleby, 

Burton, 1999). Bra kommunikation kan leda till glädje och meningsfullhet i samvaron. Vad 
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händer när denna kommunikation brister? Därför blir det helt annorlunda när kommunikation 

brister.  

Alla har någon gång varit med om en situation med en annan individ där kommunikationen inte 

fungerade: där du har sagt något som inte gått fram, som missförståtts eller får känslan av att den 

andra inte lyssnar? (Heister Trygg, 2008).  

 

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 

AKK är ett samlingsbegrepp för olika former av kommunikationsverktyg. Dessa 

kommunikationsverktyg är särskilt utformade för att användas som stöd, vid 

kommunikationssvårigheter. Socialstyrelsen skriver i en rapport att AKK används av personer 

med kommunikationssvårigheter som behöver alternativa kommunikationssätt. Alternativa 

kommunikationssätt kan vara tecken som stöd (TAKK), pictogram och blissymboler även 

kommunikationshjälpmedel används såsom samtalsapparater och datorer. Detta kan vara 

avgörande för en god kommunikation och delaktighet i samhället (Socialstyrelsen, 2012). 

I denna studie kommer endast TAKK att beskrivas ingående. Med stöd av detta citat förklaras 

begreppet AKK: 

 

”Augmentative and alternative communication (AAC) is used as a term to signify 

use of different means of communication other than speech as an augmentative or 

alternative mode of communication due to different kinds of disabilities”  

(Olsson, 2006, sid. 22) 

 

I Norrbottens kommun används i dagsläget yrkestiteln handledare som arbetar med personer med 

olika kommunikationssvårigheter. Enligt Socialstyrelsen (2012) finns det ingen statistik över 

utbildning hos personal som arbetar inom stöd och omsorg. Utbildningsbakgrunden kan variera 

från personal utan grundutbildning till personal med akademisk examen inom stöd och service 

(Socialstyrelsen, 2012). Handledare arbetar inom LSS-verksamheter, till exempel gruppbostäder 

eller daglig verksamhet. Personer med funktionsnedsättning som tillhör någon av personkretsarna 

i lagen LSS, kan ansöka om och bli beviljad gruppbostad om det finns behov av stöd och service 

dygnet runt. Personer som blivit beviljad gruppbostad har då tillgång till handledare som arbetar 

inom verksamheten. Daglig verksamhet är en insats i lagen (1993:387) LSS som går att ansöka 

om. Denna insats är även den som flest personer är beviljad eftersom det är viktigt att människor 

har ett arbete eller en sysselsättning som är meningsfull (Socialstyrelsen, 2008). För att bli 

beviljad daglig verksamhet bör personen tillhöra en av personkretsarna samt vara i yrkesverksam 

ålder, inte utbilda sig och sakna förvärvsarbete (LSS, SFS 1993:387, 9§ ). En handledare inom en 

LSS-verksamhet har arbetsuppgifter såsom att hjälpa brukaren att följa rutiner, att planera och 

ordna måltider, ordna med kläder och hygien och kontakten med anhöriga, det mesta som hör 

vardagen till. Brukare är de personer som har funktionhinder och som har beviljats insatser inom 

lagstiftningen LSS. En handledare arbetar nära en brukare och ibland kan 

kommunikationssvårigheter dem emellan uppstå. Handledaren kanske väljer fel budskap eller 

helt enkelt inte anpassar sig efter brukaren (Heister Trygg, 2008). Finns det svårigheter i 
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kommunikationen påverkar detta den interaktion som äger rum. På grund av detta dilemma ställs 

därför höga krav på att handledaren ska kunna tolka och förstå brukarens sätt att uttrycka sig. 

Skulle handledaren inte förstå detta, kan negativa beteenden uppkomma. Det kan bland annat 

vara vägran, fysisk- eller verbal aggressivitet (Antonsson, 2013). De flesta av oss använder ögon, 

kroppsspråk, mimik och gester för att kommunicera men för vissa som har olika funktionshinder 

eller rörelsehinder kan det vara en svårighet eller en omöjlighet att kommunicera på detta sätt 

(Heister Trygg, 1998).  

 

Rönnberg och Melinder (2007) konstaterar att forskning om kommunikationssvårigheter bidrar 

till nya kompensationsstrategier, det vill säga olika kommunikationssätt som kompletterar 

varandra. Det underlättar vardagen för personer med kommunikationssvårigheter om det erbjuds 

olika sätt att kommunicera, som även kallas för multimodal kommunikation (Heister Trygg, 

2004). Om detta erbjuds den funktionsnedsatta skapas goda förutsättningar för en välfungerande 

kommunikation vid olika situationer och därmed förebygger vi destruktiva beteenden. För att 

denna kommunikation ska fortsätta att utvecklas är det i behov av kontinuitet samt av ett 

framtidsperspektiv. All personal i omgivningen bör ha kunskap om kommunikationssättet, 

förhållningssättet och bemötandet när de ska arbeta som en modell och samtalspartner 

(http://www.spsm.se). 

 

Användning av antipsykotisk medicin, av människor med funktionsnedsättning är hög. Denna 

medicin skrivs ut trots att det inte ger önskad effekt skriver Antonsson (2013). Kunskapen om 

psykisk ohälsa i samband med utvecklingsstörning är låg. De studier som finns idag rör oftast 

människor med specifika diagnoser som till exempel Downs syndrom. Att ha specifika diagnoser 

ökar risken för bedömningar av kommunikations- och beteendeproblem och kan ibland anses 

som generella och att de inte tar hänsyn till individen eller dennes omgivning (Antonsson, 2013). 

När det uppstår situationer där den funktionsnedsatte uppvisar aggression, beror det oftast på att 

handledaren inte kan tolka den funktionsnedsattes sätt att kommunicera och detta kan leda till, 

som nämnt ovan, övermedicinering av antipsykotisk medicin. Men även på grund av att 

handledaren misstolkar beteendet. Detta är en stor problematik för personalgruppen 

(Demenscentrum, 2014). En brukare oavsett funktionshinder kan utveckla destruktiva beteenden 

på grund av kommunikationssvårigheter, att inte bli förstådd. Därför är det viktigt att ta reda på 

hur den närmsta omgivningen, i detta fall hur personalen upplever och arbetar med AKK för att 

de ska kunna kommunicera med sina brukare. Vad behöver utvecklas och förbättras för att 

brukaren ska få en ökad delaktighet och självständighet i samhället? 

 

Vi har valt att avgränsa studien utifrån Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 

(LSS) med fokus på personalens erfarenheter och kompetens inom AKK. Vi valde en kommun 

att delta i studien, Norrbottens kommun. Varför det blev Norrbottens kommun beror på att AKK 

är under utveckling i länet.  

 

http://www.spsm.se/
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Problemformulering 

Personal som arbetar på gruppbostäder inom LSS har krav att kunna kommunicera med de 

personer som har kommunikationssvårigheter som vistas på boendet. För att få bättre kunskap om 

Alternativ och kompletterande kommunikation och dess betydelse i praktiken fokuserar denna 

studie på personalens erfarenheter och kompetens inom ämnet. Heister Trygg (2004) menar att 

individer med behov av AKK inte får sina kommunikativa behov tillfredsställda. Personer runt en 

brukare som har behov av AKK har ofta otillräckliga resurser och kunskaper och det gör att 

personerna runt brukaren känner frustration. Saknad av AKK-kompetens samt bristande kunskap 

om språkutveckling och förståelsen av hur viktig kommunikationen är för alla människor oavsett 

funktionshinder (Heister Trygg, 2004). Huvudfrågor inom AKK som behöver ses över inför 

framtiden är: Vem ansvarar? När ska man börja? Vilka insatser ska man få? Vilken utbildning 

behövs och ska ges? Vilka rättigheter har man? (Heister Trygg, 2004, s. 73). 

Forskare menar att detta beror på att personer med tal- och språksvårigheter inte är så välkänt i 

samhället och huvudproblemet är att det inte finns ett övergripande ansvar. Det som också 

hindrar AKK från att fungera optimal är lagstiftningen LSS, där behövs en tydligare beskrivning 

om tillgång till AKK och den kompetens som behövs. Brister i policy gör att insatserna inte blir 

tillräckligt optimala för brukarna som är i behov av AKK. Ett annat problem är att det ofta saknas 

rutiner om att AKK faktiskt är ett hjälpmedel, som vid andra hjälpmedel behövs en ordination, 

vilket ofta inte följs fast möjligheten finns (Heister Trygg, 2004). 

 

Omgivningen har en stor betydelse för en person som använder AKK. Den utbildning som i 

nuläget erbjuds handledare är bristfällig, därför behöver handledarna erbjudas mer utbildning för 

att tillfredsställa behovet av AKK-hjälpmedel (Heister Trygg, Andersson, Hardenstedt, Sigurd 

Pilesjö, 1998).  

 

Syfte och frågeställningar 

Med bakgrund av detta är studiens syfte att ta reda på hur personal inom stöd och omsorg 

upplever metoder inom AKK och dess inverkan på personer med kommunikationssvårigheter. 

Forskare menar att den stora spridningen av AKK samtidigt med en liten dokumentation och 

teoretisk bas har gjort att det minskar istället för utvecklas som metod. 

 

Vi formulerade fyra centrala frågeställningar:  

 Vilken betydelse har AKK i kommunikationen? 

 Vad bör utvecklas inom AKK, enligt personalen? 

 Vilka erfarenheter och kompetens har personal vid tillämpning av AKK?  

 Hur påverkar AKK brukarens självständighet och delaktighet i samhället, enligt 

personalen? 
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Bakgrund och tidigare forskning 

Rätten att kommunicera 

Alla människor har rätt att kunna kommunicera, det är en mänsklig rättighet som tillhör alla 

människor. Språket har en stor central roll för att en människa ska bli en social varelse (Heister 

Trygg, 2005). Genom kommunikation kan man påverka sina egna livsvillkor (ASHA, 2013). 

Enligt Goodwin, 1995; Mirenda & Iacono, 1990 bör det finnas kunskap i samhället om att 

personer med kommunikationssvårigheter är lika kompetenta att kommunicera, förstå och dra 

slutsatser som andra människor i samhället men med andra villkor, till exempel att de behöver 

längre tid inför ett beslut de ska fatta. Vidare beskriver de att alla kan kommunicera oavsett 

funktionshinder eller kommunikationssvårighet, de är endast beroende av samhällets förmåga att 

tolka och förstå.  

 

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bidrar dessa 

punkter till ökad jämlikhet och delaktighet i samhället för personer med funktionshinder 

(regeringen.se).  

 

 Alla har rätt att kunna fråga vad de vill 

 Alla har rätt att välja 

 Alla har rätt att säga nej 

 Alla har rätt att kunna ropa på och inleda ett samspel med andra 

 Alla har rätt att begära information och återkoppling 

 Alla har rätt till insatser som behövs för att kunna utveckla sin kommunikation 

 Alla har rätt att få sin kommunikation bekräftad och besvarad 

 Alla har rätt att kunna använda AKK, andra kommunikationsvägar än tal 

 Alla har rätt till en god kommunikativ miljö 

 Alla har rätt till att vara underrättade om vad som händer i närheten 

 Alla har rätt att tilltalas på ett värdigt sätt 

 Alla har rätt att föra meningsfulla, förståeliga, språkligt och kulturellt vettiga samtal 

(citerat från sokcentrum.se) 

 

För att tydliggöra vad kommunikation innebär finns det några kommunikationsmodeller som är 

centrala och som ska underlätta förståelsen för innebörden (Fossum, 2007). Fossum (2007) 

skriver att budskap sänds från sändaren till mottagare och detta kallas för 

kommunikationsprocessen som utgör en grund för att kommunikationen finns. Detta kan i sin tur 

skapa en mängd modeller där man beskriver varför, vad eller hur överföringen av budskapet går 

till (Fossum, 2007). Här har två modeller valts ut för att tydliggöra hur kommunikationen mellan 

handledare och brukare kan se ut. 
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Monologisk kommunikationsmodell 

Den monologiska kommunikationsmodellen kan förekomma på LSS-verksamheter där brukare 

har kommunikationsproblem på grund av sitt funktionshinder och innehåller tre komponenter. 

Den komponent som påbörjar kommunikationen kallas för sändare, den som tar emot budskapet 

som sänds kallas för mottagare och mellan dessa två komponenter finns en tredje komponent som 

kallas för Brus. Brus är ett störningsmoment som kan vara alltifrån en annan individ till ljud som 

drar till sig uppmärksamhet och kan orsaka att kommunikationen mellan handledare och brukare 

inte fungerar, det skapar kommunikationssvårigheter. Om en handledare arbetar med en brukare 

som upplever till exempel stress, kan detta påverka kommunikationen negativt dem emellan trots 

att hjälpmedel med målet mot en god kommunikation satts in. Eller kan det bero på att AKK-

verktyget som satts in inte är lämpligt? Det kan också vara när en kommunikationsmiss inträffar 

på grund av till exempel otillräckligt med tid. Handledare och brukare arbetar nära varandra, 

eftersom brukaren med AKK-verktyg kräver mycket tid kan detta samspel störas av till exempel 

en annan brukare som vill ha handledarens uppmärksamhet (Fossum, 2007). I Rydemans (2010) 

avhandling framkommer det att det tar extra tid att kommunicera med en brukare som använder 

AKK, vilket kan göra att kommunikationen störs och Bruset uppstår i kommunikationen mellan 

sändare och mottagare. Thompson (2003) beskriver att Brus ofta leder till 

kommunikationsavbrott som hindrar utveckling av brukarens kommunikation. Enligt Thompson 

(2003) leder detta Brus till kommunikationsavbrott och det måste utvecklas och försvinna så att 

kommunikationen blir effektiv för att kunna uppnå framgång med kommunikationen. För att 

kunna arbeta effektivt behöver man kunskap, om man har kunskap sker inte 

kommunikationsmissar lika ofta. Bruset kan till exempel vara en stressfaktor. Detta brus kan 

påverka en person med redan befintliga kommunikationsproblem mer än för en person utan 

verbala svårigheter (Fossum, 2007). Monologiska modellen kan lätt uppfattas som 

envägskommunikation, att den endast går åt ett håll och att den inte ger utrymme för det sociala 

sammanhang som uppstår när kommunikation i en verksamhet startar. Kritik som denna modell 

har fått är att den har begränsningar och är komplex. I en kommunikation sker interaktioner 

mellan parterna med jämna mellanrum och därför är en dialogisk modell mer lämplig att använda 

för att beskriva denna interaktion (Linell, föreläsning i Stockholm 10/10 -86).  

 

Dialogisk kommunikationsmodell 

Light (1989) menar att dialogisk kommunikationsmodell inte endast består av information utan 

även av emotioner, sociala relationer och socialt samspel mellan individer. Modellen används 

inom våra intervjupersoners verksamheter eftersom det hela tiden uppkommer önskemål och 

grundläggande behov samt att handledarna tillför social närhet. Om kommunikationen inte 

fungerar blir inte brukarnas behov tillfredsställda och Antonsson (2013) beskriver i sin 

avhandling att destruktiva beteende då kan skapas. Enligt LSS-lagen ska detta verkställas för att 

brukarna ska få en bra livskvalité där delaktighet och självbestämmande är centrala begrepp.  

Det är grunden för att våra intervjupersoner och deras brukare ska kunna samspela i sin 

kommunikation, för att vardagen ska fungera och leda till brukarens delaktighet och känslan av 

sammanhang.  
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En bra kommunikation uppstår när avsikt och mening förstås av en annan person (mottagaren). 

Här spelar det ingen roll på vilket sett kommunikationen ägt rum i utan det viktigaste är att 

mottagaren förstått budskapet. Vilken form av kommunikationsverktyg man använder spelar 

ingen roll, det viktigaste är att mottagaren förstår. Kommunikation förekommer i olika former 

och människor kommunicerar på olika sätt. 

 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) 

Rydeman (2010) beskriver AKK i sin avhandling med detta citat: 

 

”Extra ways of helping people who find it hard to communicate by speech or 

writing. AAC helps them to communicate more easily” (www.isaac-online.org). 

 

Syftet med AKK är att ersätta bristande kommunikation, detta kan ske på olika sätt och används 

både till barn och vuxna som har svårigheter i kommunikationen, det kan vara både tal- och 

språksvårigheter. Syftet är att lära dessa personer vissa färdigheter som att kunna kommunicera 

med hjälp av språkliga symboler såsom bilder, teckenspråk, läten, nickningar eller ansiktsuttryck 

som även bekräftas av Rydeman (2010). Målet med AKK är att tillgängliggöra 

kommunikationsverktyg för individen så att denne kan säga vad, när och hur denne vill ha saker, 

det vill säga utveckla kommunikation i vardagen (Heister Trygg, 1998). 

Människor med funktionsnedsättning kan ha begränsat tal, kommunikationssvårigheter och har 

ett stort behov av ett system som är genomtänkt och anpassat efter individens 

funktionsnedsättning och behov. Att ha begränsad kommunikation kan bero på olika saker, till 

exempel: stroke, förvärvad hjärnskada, afasi, genetisk sjukdom, autism eller celebras pares 

(www.isaac-online.org). Att tillföra nytt kommunikationssätt eller hjälpmedel till brukare med 

kommunikationssvårigheter kan göra att denne får möjlighet att kommunicera med sin 

omgivning. Det kan betyda att omgivningen runt brukaren, till exempel: föräldrar, handledare, 

personliga assistenter och kompisar får lära sig ett förhållningssätt som underlättar 

kommunikationen. Det kan vara att ställa olika frågor och förstå önskemål på det sätt som passar 

brukarens funktionsnedsättning. Det kan antingen vara via kroppsspråk, gester eller 

ansiktsuttryck (Heister, Trygg, 2004). En person med förvärvad funktionsnedsättning som 

tillkommit under uppväxten kan tidigare haft hög verbal förmåga att uttrycka sig, detta kan 

innebära hög förmåga att kunna utrycka sig även när denne blivit funktionsnedsatt. Därför bör 

kommunikationssättet vara individuell (Heister Trygg, 2008).  

Heister Trygg (1998) skriver att både barn och vuxna samt personer som tidigare haft normalt 

språk men förlorat det, utvecklar sitt kommunikationssätt med hjälp av AKK. Logoped och 

arbetsterapeut har centrala roller för att välja rätt kommunikationsverktyg och om individen 

vistas i skolmiljö, även specialpedagog (Heister Trygg, 1998). Att utgå från individen och se vars 

behov finns är första steget för att sedan välja funktioner och strategier och dessa måste anpassas 

med noggrannhet efter de individuella behoven som varje människa har. Att kunna använda AKK 

kräver utbildning av användaren. Behovet som individen har för AKK förändras övertid och detta 

http://www.isaac-online.org/
http://www.isaac-online.org/
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måste regelbundet kontrolleras för att individen ska ha det rätta förutsättningarna för användning 

av AKK.  När nya system införs, ska dessa alltid kompletteras med de ”gamla”. De gamla får 

aldrig kastas bort utan de nya ska komplettera det befintliga systemet som individen har 

(www.isaac-online.org). 

 

Varför är AKK viktigt? Man ska utgå ifrån att en person med svåra språk- och talsvårigheter har 

samma behov av social närhet i form av kommunikation som är grundläggande för alla 

människor (Heister Trygg, 2004). Därför är AKK och TAKK ett livsavgörande 

kommunikationsverktyg och bör utforskas mer. Stoner, Angell & Bailey (2010) skriver i sin 

studie att AKK förmedlar mer begriplighet till brukaren om personer i brukarens omgivning är 

engagerade och vill lära sig om brukaren AKK-verktyg. AKK ger även trygghet till omgivningen 

runt brukaren, det vill säga att brukaren känner sig trygg och lugn i situationerna och det medför 

att omgivningen runt brukaren känner av brukarens positiva sinnesstämning. Vidare framkommer 

att ökad begriplighet och omgivningens engagemang också ökar AKK-användarnas socialisering. 

Stoner, Angell & Bailey (2010) skriver även att problemlösning är det största hindret, det vill 

säga att handledarnas stora uppgift är att handleda och hjälpa sina brukare vid problem som 

uppstår i vardagen.  

 

AKK kompletterar eller ersätter bristfälligt tal- och språk på detta sätt: 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. (Heister Trygg, 2004). 

 

För att AKK ska fungera så bra som möjligt måste dessa tre komponenter samspela med varandra 

(Heister Trygg, 2004). 

 

Personer som behöver AKK, är en heterogen grupp. Det finns många likheter men de individuella 

skillnaderna är mycket större. Därför delar man in personerna med behov av AKK i tre grupper 

(Tetzchner & Hygum Jensen, 1996). Grupperna är indelade så här: 

1. Uttryck och alternativ 

Personer som är indelad i denna grupp har god språkförståelse i kombination med 

uttryckssvårigheter. Denna grupp har ett bestående AKK behov.  

 

2. Uttryck, förståelse och komplement  

I denna grupp behöver personerna använda AKK både som uttryck för språk och även 

förståelse av språk. De behöver tydlighet i kommunikation mot dem. Här fungerar AKK 

som ett komplement. Som personen tar till när omgivningen inte förstår på ett annat sätt.  

BRUKARE 

Är personen med 

bristande 

kommunikation 

REDSKAP 

Är det som behövs för 

att kunna 

kommunicera med sin 

omgivning 

OMGIVNINGEN 

Är personalen runt 

brukaren 
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3. Uttryck, förståelse och alternativ 

Personer i denna grupp har ett långvarigt behov av AKK både för att kunna förstå andra 

och bli förstådd själv. I den här gruppen och i den andra gruppen krävs att omgivningen 

runt personen behärskar och förstår individens AKK-verktyg. I den här gruppen krävs 

metoder för att förstå hur AKK ska fungera för personen.  

Det ska påpekas att personerna inte är ”fast” i någon utav grupperna utan utifrån behov 

och utveckling sker rörelse mellan grupperna (Heister, Trygg, 2004). 

 

Om man delar in personer med behov av AKK i dessa grupper, är det enklare att förstå hur 

individuella behoven är. Handledarna bör vara flexibla för att kunna bemöta dessa olikheter, då 

förstår man även vikten av handledning och kunskap. Även vuxna som varit AKK-användare 

sedan tidigare behöver nya metoder för att ha möjlighet att fortsätta utvecklas. Här ligger ansvaret 

på handledaren, att kunna följa med i dennes utveckling samt att utbildningar finns att tillgå som 

håller rätt nivå så att möjligheten finns att befinna sig på samma nivå som brukaren. Forskning 

visar att mer kunskap i kombination med än mer kunskap om kommunikation gör att man 

överväger än en gång vad en person kan och inte kan (Heister Trygg, 2004). 

 

Tecken för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) 

TAKK är ett kommunikationsverktyg inom AKK och började användas på 1970-talet för att 

underlätta döva barns kommunikation med omgivningen. När man använder TAKK tecknas de 

mest centrala orden i meningarna samtidigt som man pratar. Det blev en framgång att hjälpa barn 

som inte utvecklat sitt tal. Att använda tecken som stöd till tal gjorde att barn som hade bristande 

tal utvecklade sitt tal, detta genom att tecken är både lättare att använda och att förstå. Tecken 

blev ett stöd till talet genom att talet utvecklades genom stöd av tecken (Heister Trygg, 2004). 

Fördelar med att använda tecken är att det kräver mindre finmotorik än vad talet gör. Att uttrycka 

olika behov med sitt kroppsspråk kräver mindre finmotorik än vad talet kräver. En annan fördel 

är även att brukaren både kan se och känna tecken, man använder andra sinnen. Tecken ökar 

också koncentrationen hos brukaren genom att tecken kan stanna kvar längre i tiden än vad talet 

gör, talet försvinner väldigt snabbt. Det som är konkret med TAKK är att tecken tydliggör talet, 

genom att det finns ”etiketter” på olika saker. Det tydliggör språket eftersom brukare som 

använder TAKK har svårighet att lära sig saker och behöver upprepa tecknen ett antal gånger, för 

att lära sig och minnas dem (Heister Trygg, 2004).  

 

Multimodalitet 

I början av brukarens språkutveckling är det TAKK som är det mest lämpliga men inte det enda 

kommunikationssättet. Att utveckla en så bra kommunikation som möjligt krävs det även 

naturliga kommunikationsvägarna såsom mimik, gester, skratt och andra ljud utöver TAKK. Vi 

använder oss av flera sinnen, därav begreppet multimodalitet. Oavsett om vi talar ett talat språk 

eller använder oss av AKK så är vår kommunikation multimodal (Heister Trygg, 2004). 

Multimodalitet betyder att det finns tillgängliga resurser som vi använder för att förstå vår 
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omgivning, med hjälp av alltifrån gester, symboler och ord.  Människor kategoriserar världen 

med hjälp av psykologiska, biologiska och sociala förutsättningar. Dessa förutsättningar hjälper 

oss att utveckla tecken som har betydelse i sammanhanget som vi befinner oss i (Kress & 

Selander, 2010). Det spelar ingen roll vilket kommunikationssätt som man använder, de olika 

metoderna och hjälpmedlen kompletterar varandra i olika situationer (Heister Trygg, föreläsning i 

Lund 22/10-08). Det är en fördel om personer runt brukaren använder olika kommunikationssätt 

för att motivera till brukarens utveckling inom dennes kommunikation. Desto fler 

kommunikationssätt brukaren använder med sin omgivning ju bättre fungerar kommunikationen 

(Heister Trygg, 2004).  

 

Svårigheter kring AKK  

En svårighet att finna rätt arbetssätt och metod inom AKK är bland annat att involvera personer i 

brukarens omgivning i alla beslut som tas. Personerna i brukarens omgivning bör känna sig 

delaktig för att samspelet dem emellan ska fungera som bäst. Brukarens anhöriga och de 

närmaste som vill nå utveckling och kunskap är ofta engagerad redan från start (Goldbart & 

Marshall, 2004). Trots att man hittat ett arbetssätt och metod som fungerar för brukaren att 

kommunicera med hjälp av, är det svårt för denne att kommunicera med samhället. Som 

Rydeman (2010) skriver i sin avhandling att många brukare kan använda sig av ett 

kommunikationsverktyg inom AKK där de istället får skriva på grund av att de har en låg 

kommunikationshastighet, trots det är det svårt för omgivningen ute i samhället att våga ta 

kontakt med brukaren eftersom de inte vet om brukaren kan kommunicera. Ett problem som 

uppkommit är att brukare ofta påtalar att detta kommunikationssätt är för långsamt för deras 

förmåga och att det är svårt för främlingar att förstå vad brukaren menar även om denne använder 

sitt AKK-verktyg. Rydeman (2010) skriver att brukare som använder kommunikationsverktyg 

inom AKK har svårt att komma i kontakt med nya människor ute i samhället eftersom de inte vet 

hur det ska kommunicera med brukaren som använder AKK.  

Nya människor tenderar även att tala över huvudet på brukaren och väljer att tala till handledaren 

eller personliga assistenten som brukaren eventuellt har med sig (Rydeman, 2010). Forskare tror 

att svårigheten att involvera andra människor beror på att AKK har fått för lite uppmärksamhet. 

Har introduktionen av AKK varit för ”blek” och inte gett det förtroende som behövts? Det finns 

många varianter av individuell kommunikation och det kan leda till osäkerhet hos personer som 

ska använda verktyget (Heister Trygg, 2004). Utöver samhällets svårighet finns det svårigheter 

som även handledarna på gruppbostäder stöter på i vissa situationer när de ska närma sig en 

person med kommunikationssvårigheter.  Det kan kännas svårt och obehagligt på grund av 

bristande kunskap: Kommer han/hon förstå när jag pratar med honom/henne? Hur ska jag göra? 

Vad ska jag göra, om jag inte förstår honom/henne? Denna tankegång kan till slut leda till att 

man hellre låter bli än försöker. Det är inte omgivningens fel att kommunikationen försvåras men 

de har trots allt ansvaret för att kommunikationen ska fungera (Hardenstedt, 2000). 
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Utmaningar inom AKK 

Personer som är i behov av AKK är även i behov av kompetent personal, förebilder eller 

kamrater med samma sätt att kommunicera på (Heister Trygg, föreläsning i Lund 22/10-08). Som 

andra människor behöver AKK-användaren jämlika samtalsvillkor. Att använda sina AKK-

kunskaper i grupp ger möjlighet att känna av en språklig gemenskap (Sigurd Pilesjö, föreläsning i 

Lund 13/10-08). En förutsättning för att handledare som arbetar med en brukare som använder 

AKK behöver själv få möjlighet att lära sig de kommunikationsvägar som just de individerna 

använder. I Prop. 1992/93:159 står det så här: 

 

”För verksamhet enligt denna lag ska det finnas den personal som behövs för att 

ett gott stöd och omvårdnad ska kunna ges (6 § LSS). Det innebär att personalen 

ska ha den utbildning och erfarenhet som kan krävas för varje specifik uppgift 

(prop. 1992/93:159 s. 171).” 

 

I en rapport skriven av Socialstyrelsen (2014) visar att risken är relativt stor att kommunikation 

uteblir om personal inte får möjlighet att lära sig om en specifik kommunikationsväg. AKK 

används idag av både barn, ungdomar och vuxna (Socialstyrelsen, 2014). I en rapport vid 

Hälsohögskolan framkommer det att personer inom LSS personkrets var missnöjda med den 

hjälp de fick med sin kommunikation (Efvergren m.fl. 2007). Det framkommer även att de 

professionellas kunskap i hur de ska göra brukarna delaktiga vad gäller beslut, är bristande på 

grund av att många brukare inte vet vad de har rätt att begära samt svårigheter att säga ifrån. 

Rapporten ger förslag på förbättringsåtgärder där man vill ge handledning och snabba 

personalutbildningar för att öka brukarens inflytande (Andersson & Henriksson, 2008).  

Barn, ungdomar och vuxna som har funktionsnedsättningar har även olika förutsättningar för att 

tala om hur de vill att personal ska genomföra deras beviljade insatser. I rapporten från 

Socialstyrelsen (2014) framkommer att personal behöver ökade kunskaper och större förmåga att 

fånga upp individens behov och de önskemål som finns oavsett hur individen uttrycker sig. Det 

handlar bland annat om att ha tålamod att lyssna på personen utifrån dennes perspektiv. Att 

personal utför insatser hos en brukare ska inte kännas obekvämt eller kränkande. I rapporten 

framkommer även att det är viktigt att brukaren känner trygghet hos sin personal, då är det lättare 

att personalen få förståelse för brukaren. En annan viktig aspekt är att personalen känner trygghet 

hos brukaren och litar på att han eller hon är kapabel att forma sitt eget liv (ibid).  

Brukaren behöver ha en kommunikationsväg som fungerar för att ha möjlighet att vara delaktig i 

planering av sin beviljade insats. Det medför att verksamheter har krav på sig till att utbilda 

personal för att kunna göra denna information begriplig, för den som inte kommunicerar med ett 

talat språk. Som sista aspekt är det viktigt att brukarens genomförandeplan skrivs på ett sätt som 

gör att brukaren kan känna igen den. Därför har kommunikationen en central roll. En 

genomförandeplan är ett beslut som beskriver hur insatsen från socialtjänsten ska kunna tillämpas 

i vardagen med brukaren. Det är arbetet som bringar fram genomförandeplanen som är i fokus, 

där brukarens inflytande och delaktighet bör ha tagits på allvar (ibid). Personer som har svårt att 

lära sig och förstå saker kan drabbas av kommunikationssvårigheter, då är AKK ett bra alternativ. 
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De behöver mer tid på sig för att lära eller för att minnas. Det är viktigt att komma ihåg att en 

person med funktionsnedsättning kanske aldrig lär sig, samtidigt är det viktigt att minnas att en 

person med funktionsnedsättning visar känslor som alla andra människor (Heister Trygg, 2008). 

 

Teoretiska utgångspunkter för att förstå AKK i ett socialt 

sammanhang 
I det här avsnittet presenteras de teorier som bidrar till tolkning och förståelse för hur våra 

intervjupersoner beskriver kommunikationens inverkan på brukare med 

kommunikationssvårigheter. Denna analys grundar sig i det empiriska materialet för att få en 

fördjupad förståelse för hur kommunikationen med personer som har kommunikationssvårigheter 

ska fungera. Mellan handledare och brukare behövs AKK för att göra brukaren delaktig i sin 

vardag. Genom att fokusera på olika perspektiv finns det stöd i teorier grundade på 

kommunikationsprocessen som belyser varför kommunikationen är viktig i alla människors liv. 

Vikten av Socialsemiotik är central i kommunikation mellan människor, förmågan att kunna 

kommunicera med ett kommunikationsverktyg belyser betydelsen av denna teori. Förmågan att 

kunna kommunicera är självklar för människor och bör även vara det för personer med 

kommunikationssvårigheter. 

 

Brukare med kommunikationssvårigheter är i behov av AKK för att kunna vara delaktig i det 

sociala samspelet som sker mellan människor.  Socialsemiotik har fokus på det sociala samspelet 

mellan människor och utifrån våra intervjuer valdes maktperspektivet eftersom makt är ett 

centralt begrepp för handledare i deras yrke där brukare befinner sig i beroendeställning samt att 

handledare bör vara medvetna om maktperspektiven för att kunna utöva det på rätt sätt gentemot 

brukaren. Dessa teorier styrker vår problemformulering. 

 

Teorier 

Socialsemiotik 

Enligt Öhlander-Gullberg (2008) är socialsemiotik en teckenskapande kommunikation där den 

sociala betydelsen är det centrala. Även Fiske (1997) menar att tecknet är det centrala och alla 

tecken förmedlar en betydelse. Brukare som använder AKK är beroende av detta 

kommunikationsverktyg för att kunna skapa mening och sammanhang tillsammans med 

handledarna. En person med funktionshinder har inte alltid förmågan att använda sitt kroppsspråk 

vid kommunicering med sin omgivning, därför behövs även ljud och bilder för att underlätta 

kommunikationen (Fiske, 1997). Sandberg Jurström (2009) skriver att brukare ska känna 

delaktighet i det sociala samspelet med andra människor och att det inte alltid är det verbala 

språken som bör användas, även det visuella kan användas. 

 

Utgångspunkten i socialsemiotik är kommunikation och räknas som en socialprocess, av 

teckenskapandet. Teorin riktar sin fokus på hur människor kommunicerar och hur de skapar 

mening med hjälp av tecken (Leijon & Lindstrand, 2012). Hodge & Kress (1988) beskriver att 
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människor använder bilder, gester, talat språk, skrivet språk, färg och ljud i deras kommunikation 

och beskrivs därför som en kommunikationsteori och en social teori (Lindstrand, 2006). Personer 

som använder tecken som kommunikationssätt har mer eller mindre en relation till denna teori 

(Fiske, 1997). Socialsemiotik och den traditionella semiotiken är två liknande teorier men det 

finns bland annat en skillnad. Skillnaden är att socialsemiotiken ser betydelsen i resurser och 

olika objekt, den är även mer disciplinerad och den traditionella semiotiken ser att alla processer 

som utspelar sig är kommunikativa handlingar (Eco, 1976)., den ser betydelsen i tecknet (Kress & 

van Leeuwen, 1996). Kress & Selander (2010) skriver att man även studerar kommunikationen, 

maktrelationer och individuella intressen inom denna teori. 

 

Maktperspektiv 

Vad innebär makt? Enligt Lukes (2005) är makt ett begrepp som påverkar någon annan. Makt 

kan utövas gentemot en brukare som befinner sig i en beroendeställning där handledarna inte 

använder de kommunikationsverktyg som denne är i behov av. Om en individ eller grupp sitter 

på makt betyder det att individen eller gruppen sitter på en möjlighet att påverka någon annan 

eller en situation (Lukes, 2005). Makt kan uppstå när en handledare inte kommunicerar med en 

brukare, utan bara utför uppgiften. Till exempel vid en matlagningssituation, handledaren 

bestämmer vilken mat som ska lagas utan att rådgöra med brukaren. Detta är något som våra 

intervjupersoner ställs inför varje dag, där brukaren är i beroendeställning gentemot handledaren. 

Jacobsen & Thorsvik (2008) beskriver två vanligt förekommande sätt som makt används på: 

 

 Makt utövas när det finns en aktör med beroendeställning gentemot en annan. Däremot är 

det endast när en aktör inte kan utföra uppgifter utan andra aktörers hjälp, som det kan 

utövas makt (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

Lukes (2005) skriver att maktperspektivet är aktuellt även i mindre grupper och är inte bara sett 

från ett makroperspektiv, vilket blir centralt i vår studie. 

 

 Aktörer emellan använder makt och det betyder att situationer där grupper eller personer 

påverkar varandra. Vidare framkommer det att den som utövar makt gör att en annan 

utsätts för en så kallad maktutövning (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

Handledaren kan välja om brukaren får kommunicera via sitt kommunikationsverktyg eller inte 

och det innebär att maktövertag för handledaren uppkommer, men som inte nödvändigtvis 

betyder att handledaren är medveten om sin maktposition. 

 

Metod 
Vår studie bygger på kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. I detta avsnitt kommer vi 

att beskriva hur vi har gått tillväga med vår datainsamling och hur vi har bearbetat detta. Vi 

kommer inleda detta avsnitt med en redogörelse för våra val av metoder. 
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Val av metod 

Syftet med vår studie är att ta reda på hur personal inom stöd och omsorg upplever metoder inom 

AKK och dess inverkan på personer med kommunikationssvårigheter. Vi valde att vår studie 

skulle ha kvalitativ karaktär vilket innebär att forskaren arbetar utifrån olika teorier under 

analysarbetet (Fejes & Thornberg, 2015). Vi valde innehållsanalys för att vi ville arbeta med ord 

och text för att få en fördjupad förståelse utifrån hur det fungerar i praktiken, inom LSS samt 

eftersom det är ett flexibelt tillvägagångssätt och kan tillämpas på olika sätt (Fejes & Thornberg, 

2015). Innehållsanalyser kan även ge information om olika grupper i samhället som kan vara 

svåra att få kontakt med (Bryman, 2011). Innehållsanalysen är en öppen metod där vi bör 

beskriva hur vi gjort våra urval. Ännu en anledning till varför vi valde innehållsanalys är för att vi 

har ett stort intresse för de bakomliggande faktorerna (Bryman, 2011). Forsberg & Wengström 

(2013) skriver att innehållsanalys kan innehålla både en induktiv och deduktiv ansats men vi 

valde att använda induktiv ansats eftersom vi först tagit del av vårt empiriska material och 

resultatet av materialet utgjorde valet av studiens teorier. Genom våra intervjuer observerade vi 

också för att kunna dra slutsatser, vilket Fejes & Thornberg (2015) bekräftar att induktiv ansats 

innebär. Vår intervjuguide är av halvstrukturerad karaktär och innehåller både öppna- och slutna 

frågor vilket medför att man får ett djup i intervjuerna. Intervjuer är vanligt förekommande vid 

datainsamling i olika sociala sammanhang (Bryman, 2011). Vi valde halvstrukturerad intervju 

eftersom att det varken är ett öppet samtal eller ett strängt formulerat frågeformulär (Kvale, 

2014). Vi spelade in våra intervjuer för att kunna säkerställa trovärdigheten, det medför att 

materialet kan kontrolleras flertalet gånger och därmed ökar vi trovärdigheten på denna studie. 

Dessa intervjuer har sedan analyserats för att hitta de gemensamma bakomliggande faktorerna. 

Fördelen med att använda intervjuer är att läsaren får en större förståelse för undersökningen 

samt att fokus ligger på intervjupersonernas egna upplevelser, då får vi även en förståelse för hur 

det är att arbeta inom gruppbostäder inom LSS. En annan fördel är att intervjupersonerna kan 

fråga om de inte förstår vår intervjufråga, om de förstått frågan korrekt eller på ett felaktigt sätt 

och vill ge ett annat svar på grund av missförstånd mellan intervjuperson och intervjuare.  

 

När vi hade samlat in vårt empiriska material började vi skapa meningsbärande enheter som 

innebär att vi valde ut vissa delar av materialet som är relevant för vårt syfte och frågeställningar, 

för att på så sätt korta ner men ändå behålla innehållets helhet. Slutligen valde vi ut koder som 

var de mest återkommande begreppen i vårt empiriska material med relevans till studiens syfte. 

Koderna sorterades därefter in i kategorier för att få en överskådlig syn över de bakomliggande 

faktorerna i vårt material. Varje kategori innehåller koder som relaterar till varandra och därmed 

utgör relevans för vårt syfte och frågeställningar. Dessa forskningsmetoder passar bäst överens 

för ge svar på syfte och frågeställningar. 

 

Urval 

Enligt Patel & Davidsson (2003) är syfte och frågeställningar viktiga när urvalen görs och för att 

vi skulle kunna hitta deltagare till vår studie, i syfte att svara på våra frågeställningar valde vi att 



 
 

15 

använda ett målinriktat urval för att därmed skaffa deltagare med den kompetens som krävs för 

att få ett pålitligt resultat av vår studie (Bryman, 2011). Detta resulterade i två gruppbostäder i vår 

undersökskommun. Valet av verksamhet inom LSS skedde inte slumpmässigt eftersom vi utgick 

ifrån vilka verksamheter inom kommunen som arbetar med AKK, som vi uppmärksammade 

under vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi valde verksamheter som arbetar med 

kommunikationsverktyg under samlingsbegreppet AKK för att dessa har den kompetens som 

krävs för att leverera svar på syfte och frågeställningar. Vi valde specifik inriktning på LSS-

gruppbostäder för att det ofta är där brukare med kommunikationssvårigheter befinner sig. 

 

Vi riktade in oss på yrkespersoner med anknytning till AKK och som arbetar på gruppbostäder 

inom stöd och omsorg. Första steget var att vi ringde kommunens växel och personen där 

kopplade oss till första tillgängliga enhetschef inom LSS-gruppbostäder. I första hand pratade vi 

med chefen över gruppbostäderna, där denne i sin tur fick ställa frågan till sin personal om de 

ville ingå i vår studie och därmed skedde ett självurval. Detta självurval ledde till att fyra 

intervjupersoner ville delta frivilligt exklusive enhetschefen. Det är viktigt att vi har haft 

möjlighet att få tillgång till olika människors upplevelser och perspektiv av AKK. Det är även 

viktigt att under processen vara fortsatt öppen för andra intervjupersoner (Eneroth, 1989). För att 

vi ska skydda våra deltagare och se till att anonymiteten hålls i denna studie har vi valt att inte 

beskriva urvalen ingående, som även konfidentialitetskravet innebär. 

 

Nackdelen med självurval är att vi lämnat över en del av ansvaret till chefen. Därför kan vi 

konstatera att vi inte vet om hela personalgruppen blev tillfrågad och det kan ge konsekvenser för 

vårt skrivande. En konsekvens kan vara att vi fått intervjua den personal som är mest positivt 

inställd till AKK. Vilket vi inte har märkt av, det var både positiva- och negativa synpunkter om 

AKK inom de två gruppbostäderna. Eftersom vi endast undersökt två gruppbostäder i vår 

undersökskommun är resultaten inte generaliserbara eftersom vi hade behövt undersöka fler 

gruppbostäder för att kunna generera ett generaliserbart resultat i alla kommuner. Däremot 

verkställs generaliserbarheten eftersom tolkningarna i denna studie angående AKK ändå kan 

”passa in” i andra gruppbostäder i landet (Fejes & Thornberg, 2015). Med samma tolkningar 

menar vi att AKK verkställs i praktiken på ett liknande sätt vars i landet vi än befinner oss. 

 

Insamling av empiriskt material 

Inför intervjuerna utformade vi en halvstrukturerad intervjuguide med fyra olika teman som vi 

utgick ifrån. Dessa teman utformades inför intervjuerna med hjälp av vår förförståelse, för att 

skaffa material med relevans till vår problemformulering. Varje tema är relevant för studiens 

syfte och frågeställningar och dessa teman är: bakgrund, användning av AKK i praktiken, 

utvecklingsområde och AKK:s betydelse för brukare (se Bilaga 2).  

 

Vi valde bakgrund eftersom det är ett centralt begrepp inför varje intervju, där vi bland annat tar 

upp frågan om tidigare erfarenhet om AKK. Det är relevant oavsett vilket yrke man har. Temat 

användning av AKK i praktiken valdes ut för att det är centralt inom varje verksamhet som 
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använder AKK. Temat utvecklingsområde valdes ut för att se vad som behövs bli bättre, personal 

bör utbildas så att rätt kompetens finns på arbetsplatserna. Sista temat AKK:s betydelse för 

brukare valdes ut eftersom vi vill ta reda på vad denna AKK betyder för varje individuell brukare 

som är i behov av AKK i verksamheterna. Under varje tema som valts ut finns det några 

alternativ på frågor som kan ställas.  Samtliga intervjuer spelades in med Iphones app, 

röstmemon för att underlätta analyseringen och transkriberingen som skedde på ett word-

dokument. Vi valde att transkribera inspelningarna direkt efter intervjutillfället när informationen 

är en färskvara, vilket gjordes med stor noggrannhet för att inte missa något. För att vi skulle öka 

kvaliteten i våra intervjuer på ett professionellt sätt följde vi den kronologiska ordningen av ett 

intervjuarbete som innebär att planering av våra intervjuer och dess upplägg utgick ifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Frågeställningarna utformade vi så att alla intervjupersoner oavsett 

utbildning skulle kunna förstå frågorna och allt grundar sig i vårt syfte för att andra kritiskt ska 

kunna granska vårt resultat. Det finns ytterligare ett faktum som vi hade i åtanke för att öka 

kvaliteten i våra intervjuer. Det handlar om att öka den egna skickligheten som intervjuare. Vi 

fokuserade på att vara en god lyssnare som känner till ämnet, behärskar konsten att kunna 

samtala, har språkkänsla, ställer kritiska frågor för att öka trovärdigheten i det intervjupersonen 

säger samtidigt som vi är lyhörda (Brinkmann, Kvale, 2014). Samspelet mellan oss och 

intervjupersonerna var en komplex situation eftersom kommunikationen sker både verbalt och 

icke-verbalt, med det menar vi kroppsspråk och gester. Därför var det viktigt att vara 

uppmärksam på alla kommunikationsvägar för att hantera materialet från intervjuerna på ett 

trovärdigt sätt.  

 

När vi började koda och kategorisera vårt material utgick vi efter att kategorisera det fenomen 

som är av intresse för studiens syfte. En svårighet för oss var när kodningen skulle påbörjas. Då 

var vi tvungna att använda ett tolkande perspektiv, det vill säga vår förförståelse eftersom 

kodningen är kategoriserad (Bryman, 2011). Eftersom vi inte enbart sökt efter det manifesta 

innehållet utan även också det latenta innehållet har vi fått läsa vårt empiriska material flertalet 

gånger för att få fram alla bakomliggande faktorer för att därmed kunna skapa våra kategorier 

samtidigt som vi skapade våra meningsbärande enheter (Bryman, 2011).  

 

Litteratursökning 

Utöver våra intervjuer har studiens datainsamling bestått av böcker från kommunens bibliotek, 

Umeå Universitets bibliotek och olika databaser såsom DiVA, SocINDEX och Swepub för att 

söka relevant litteratur ska bidra till tidigare forskning om vårt ämne. Litteraturen har handlat om 

Alternativ och kompletterande kommunikation, funktionshinder, omvårdnad, kvalitativa metoder 

etcetera. Från de olika databaserna har vi använt oss av bland annat doktorsavhandlingar och 

vetenskapliga artiklar. Men som helhet har vi försökt att vara källkritiska och endast använda 

vetenskapligt godkänd litteratur. En svårighet uppkom när vi sökte efter nationell litteratur om 

AKK eftersom det mesta av litteraturen är skriven av samma författare. Ännu en svårighet har 

varit att tidigare forskning nationellt har behandlat AKK inom skolans atmosfär där barnets 

utveckling står i fokus och därför valde vi att söka efter mer litteratur kring internationell 
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forskning om AKK för att få tillgång till en större spridning av författare vilket i sin tur ökar 

trovärdigheten.  

 

Sökord: Alternativ och kompletterande kommunikation, augmentative and alternative 

communication, funktionsnedsättning, funktionshinder, handledning, AKK, AAC, psykisk 

ohälsa, medicinering, diagnoser, gruppbostad, LSS, personal, implementation. 

 

Ansvarsprocess 

Vi var tillsammans när vi formulerade intervjuguiden med fyra teman. Transkriberingen av 

intervjuerna gjorde vi tillsammans för att vara så uppmärksam på allt som sades och inte missa 

något samtidigt som arbetsbördan delades lika. Alla delar i studien har genomförts mer eller 

mindre gemensamt men vi delade upp olika delar för att vara mer effektiva i skrivandet. Julia har 

fokuserat mestadels på inledning och metod och Sofia har fokuserat mestadels på tidigare 

forskningen, de andra delarna har vi skrivit gemensamt. Trots att vi delade upp vissa delar, har 

båda läst igenom och medverkat till innehållet i varje del.  

Vi haft ett gott samarbete och vi kompletterar varandra bra. Vi har båda känt att vi varit delaktig i 

allt som gjorts i uppsatsen. Vi känner även att vi haft samma arbetsbörda, vi har haft regelbunden 

och kontinuerlig kontakt och på grund av alla träffar har vi haft goda möjligheter till att skriva 

alla delar gemensamt. Vi delade upp kontakter som togs på telefon med arbetsbördan i beaktning.  

 

Etik 

I detta avsnitt presenterar vi hur vi har arbetat med de forskningsetiska principerna som krävs vid 

bedömning av forskningen. Det finns tre kriterier när man ska bedöma en god 

samhällsvetenskaplig forskning; reliabilitet, replikation och validitet men dessa kriterier talas det 

oftast om i kvantitativ forskning (Bryman, 2011). Inom den kvalitativa forskningen används 

validitets- och reliabilitetsbegreppen men används då inte på samma sätt. Vissa forskare inom 

den kvalitativa forskningen föreslår att undersökningar bör bedömas och utvärderas av andra skäl 

och efter andra kriterier än hur man bedömer kvantitativ metod. Vår studie är av kvalitativ 

karaktär och därför kommer vi att använda oss av dessa fem begrepp: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet, konfirmering och generaliserbarhet. Vidare kommer vi att presentera olika etiska 

överväganden som vi stött på och tagit ställning till. 

 

Trovärdighet är något som beskriver hur sannolik och trolig en undersökning är. Mestadels 

handlar det om huruvida resultatet av en undersökning är trovärdig eller inte (Bryman, 2011). 

Intervjupersoner har olika stor kunskap angående AKK och på grund av deras olika erfarenheter 

inom LSS har vi fått olika perspektiv som varit relevanta och som avspeglat vårt syfte och 

frågeställningar. En svårighet var att den mesta litteraturen var skriven av samma författare och 

olika rapporter hänvisades även till samma författare. Det är viktigt att vi är medvetna om att 

detta kan påverka trovärdigheten i vår studie (Bryman, 2011). 
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Överförbarhet är ett begrepp som innebär att man ska kunna utföra samma undersökning i en 

annan kontext, och få samma resultat (Bryman, 2011). För att vi skulle kunna öka 

överförbarheten i vår studie har vi gjort fylliga beskrivningar av vårt tillvägagångssätt, det ökar 

även vår trovärdighet. Vi har behandlat studiens intervjupersoner med hög konfidentialitet vilket 

innebär att det är svårt att göra samma studie med samma slutsatser, när det inte framkommer 

vilka intervjupersonerna är eftersom ingen intervjuperson svarar likadant som en annan. Däremot 

kan vårt resultat vara överförbart om någon gör en liknande undersökning med samma syfte, 

inom AKK. 

 

Eftersom vi har använt oss av fylliga beskrivningar ökar pålitligheten av våra intervjuer, det går 

även att få ett likartat resultat som vi har fått om man konstruerar en liknande 

problemformulering trots att det är vid ett annat tillfälle men eftersom vi har gjort kvalitativa 

intervjuer är det svårt att få exakt samma resultat. 

 

Generaliserbarhet är ett begrepp som innebär att bedömning görs utifrån studiens resultat och 

resulterar i om samma studieresultat skulle kunna vara tillämpningsbart även inom andra 

kommuner i landet. Resultatet för denna studie består av fem intervjuer och därför är 

generaliserbarheten begränsad samt mängden på det insamlade empiriska materialet. 

Tolkningarna i studiens resultat, vad gäller AKK kan däremot generaliseras eftersom det kan 

passa in i andra gruppbostäder i landet (Fejes & Thornberg, 2015). Alla kommuner är tvingade att 

följa lagstiftningen LSS eftersom det är en rättighetslag och har därför liknande strukturer på sina 

gruppbostäder (Kvale, 2014). Rättighetslag innebär att den är tvingande för kommunerna och ska 

bland annat garantera personer med funktionsnedsättning goda levnadsvillkor och möjlighet att 

leva som andra (LSS, SFS 1993:387, 5§). För att denna studie ska ha större generaliserbarhet bör 

studien ha fler undersökskommuner med intervjupersoner.  

 

Konfirmeringen i vår studie kan påverkas eftersom vi båda arbetar inom ramen för lagstiftningen 

LSS. Våra erfarenheter av LSS-verksamheter kan påverka vår objektivitet genom att vi 

omedvetet kan lägga personliga värderingar i bearbetning av datamaterialet. Genom att 

omedvetet ställa ledande frågor kan vi påverka vår intervjuperson (Bryman, 2011). Vi har försökt 

förebygga detta genom att gå in med ett öppet sinne och inte komma med egna funderingar till 

intervjupersonens svar, för att inte påverka denne under genomförandet av intervjun. 

 

Etiska överväganden 

Forskningsprocessen bör följa etiska regler, som är uppsatta för att visa hur god forskning ska 

genomföras. God forskning ska hålla hög kvalitet genom de forskningsetiska principerna, det 

finns därför ett krav som kallas forskningskravet och innebär att kunskaper och metoder ska 

utvecklas och förbättras. Vi har valt att följa de forskningsetiska principerna som betonar ett 

starkt individskydd; informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det har varit vägledande för oss genom arbetet med vår uppsats samt 

kontakten med intervjupersonerna.  
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Vi har formulerat ett informationsblad som följer informationskravet. Detta blad har delats ut till 

studiens intervjupersoner och innehåller undersökningens syfte, metod, vem som är 

forskningshuvudmän och att de har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst (Lövgren, 

Kalman & Sauer, 2012). Utöver denna information finns även kravet på anonymitet (att inga 

personuppgifter kommer att offentliggöras), krav för samtycke, kontaktinformation samt att all 

informationen kommer att användas för ett examensarbete. Det som sägs under våra intervjuer får 

inte lånas ut eller användas för annat bruk och kommer förvaras oåtkomligt för obehöriga. 

Intervjuerna går inte att härledas tillbaks till intervjupersonen eftersom vi inte tagit med 

personliga frågor utan endast formulerat frågorna utifrån deras profession. I transkriberingen av 

materialet kommer inga namn, arbetsplatser eller personliga citat att kunna härledas tillbaks till 

intervjupersonen och därför kan vi garantera våra intervjupersoner stark konfidentialitet.  

 

Risker med denna studie som kan uppstå är framförallt på intervjupersonernas arbetsplatser 

parallellt med intervjuerna och är att kollegor på samma gruppboende till intervjupersonerna, som 

är i tjänst för tillfället kan lista ut vilken kollega som har valt att vara med i vår undersökning. 

Varje intervjuperson fick därför bestämma plats för genomförandet av intervjun och därmed 

bedömde vi att risken var relativt låg och fördelarna med att intervjua på intervjupersonernas 

villkor övervägde. Nytta med AKK är att finna människor med kommunikationsproblem och ge 

dessa en möjlighet att kommunicera med sin omgivning och personerna i den. Nyttan med AKK 

är även att belysa kommunikationens centrala roll i en människas liv, trots att man har en 

funktionsnedsättning. AKK innebär att finna rätt kommunikationshjälpmedel för att hjälpa 

personer med kommunikationssvårighet att kommunicera.  

 

Förförståelse 

Den förkunskap som har funnits med hos oss är att båda arbetar inom lagstiftningen LSS, stöd 

och service. Vi har båda träffat på brukare med kommunikationssvårigheter och båda utförde sin 

verksamhetsförlagda utbildning inom lagstiftningen LSS, en av oss var med en enhetschef för 

gruppbostäder inom LSS och den andra var med LSS-handläggare. Detta innebär en förkunskap 

om lagstiftningen, vilka verksamheter som finns, en överblick av hur man inom LSS-

verksamheter arbetar med AKK och vi har även en förkunskap om vilka chefer som arbetar med 

AKK. Intresset för att arbeta med människor som har funktionshinder har alltid funnits och 

därigenom kom även intresset för AKK. Det som är viktigt när vi skriver ett examensarbete inom 

LSS är att vi inte bör blanda in våra egna värderingar och åsikter. Att två studenter har en 

förkunskap om lagstiftningen, gör att den eventuella påverkan som finns är relativt hög, vilket vi 

måste komma ihåg i det pågående arbetet. Fördelen med förförståelse om LSS-gruppbostäder är 

att vi är insatta i ämnet och vet hur det är att arbeta med AKK samt vilken problematik i 

praktiken handledare ställs inför. En annan fördel är att vi formade vår intervjuguide utifrån vår 

förförståelse. En svårighet var att inte sätta in sina egna erfarenheter i ämnet och på detta sätt 

påverka informanterna. Nu i efterhand känner vi att detta har påverkat vårt resultat i litegrann, 

men det är något som man får räkna med när man använder kvalitativ metod. Fördelen att ha 

förförståelse är att vi kunde ställa specifika följdfrågor som har anknytning till arbetet med 
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brukare som har kommunikationssvårigheter. Nackdelen med förförståelse är att ledarna i 

intervjuerna kan påverka sin intervjuperson omedvetet genom att ställa ledande frågor eller 

ledande följdfrågor med redan befintliga svarsalternativ. 

 

Metodologiska reflektioner 

Det som kan hända när vi har arbetat med innehållsanalys är att vi har arbetat med våra intressen 

och då kan våra subjektiva värderingar spegla det resultat vi fått fram (Bryman, 2011).  

Det vi i efterhand skulle gjort annorlunda är att påbörja intervjuerna tidigare, risken att 

intervjupersonerna blir sjuk eller av annan anledning måste skjuta upp intervjun är relativt stor. 

Vi skulle även tagit större ansvar vid kontakt med alla intervjupersoner istället för att dela ut 

ansvaret till chefen. På så sätt skulle vi fått mer kontroll över intervjutillfällena även om det är 

intervjupersonerna som bestämt tid och plats för genomförandet.  Under intervjuerna kan det ha 

förekommit ledande frågor eftersom att vi båda har en förkunskap och arbetar extra inom 

lagstiftningen LSS och kan därför ha påverkat intervjupersonerna.  

 

Resultat och analys 
Syftet i denna studie var att ta reda på AKK:s inverkan på personer med funktionshinder med 

fokus på personalens erfarenheter och kompetens. Fokus har legat på personalens uppfattningar 

för att få en fördjupad förståelse om hur AKK används i praktiken och vad som behöver 

förbättras. I den här delen analyseras det empiriska resultatet, som är besvarade och som ligger 

till grund för studiens syfte. Efter alla genomförda intervjuer arbetade vi fram koder som uppkom 

flertalet gånger i alla intervjuer och sedan kategoriserade vi dessa till gemensamma 

bakomliggande faktorer för att sammanställa dem. De gemensamma kategorierna som återfinns i 

alla intervjuer är: AKK:s tillämpning i verksamheterna, hjälpmedel, utveckling inom AKK, 

utbildningens betydelse i praktiken, maktens påverkan, framtid för AKK, dessa är uppbyggda av 

koder (se Bilaga 3) och kommer att analyseras i det här avsnittet. Vi har valt att redovisa vårt 

resultat i löpande text med citat. Vi kommer att benämna våra intervjupersoner i vår studie för 

IP1, IP2, IP3 och IP4 efter varje citat, för att påvisa att det är olika personer som uttrycker sig. 

Samtliga av våra intervjupersoner har en gedigen erfarenhet av att arbeta med personer som har 

funktionshinder av något slag. De arbetar inom lagstiftningen LSS med olika bakgrund vad gäller 

AKK, alla är anställda i vår undersökskommun, i Norrbottens län. Undersköterskeutbildning, 

sociala omsorgsprogrammet, samordnad grundkurs och påbyggnadskurs för psykiskt 

utvecklingsstörda med flerhandikapp är utbildningar som våra intervjupersoner har sedan 

tidigare, samtliga har sedan gått kompletteringskurser via kommunen med inriktning 

funktionshinder. Alla har flerårig erfarenhet av att arbeta med personer med funktionshinder. 

Erfarenhet kring projekt med AKK har nyligt tillkommit bland intervjupersonerna. Våra 

intervjupersoner har länge arbetat med brukare som är i behov av olika AKK-verktyg men 

samlingsbegreppet AKK var okänt eller relativt nytt för dem. Tecken som stöd (TAKK) och 

sociala berättelser var kommunikationsverktyg som använts sedan tidigare medan användandet 

av begreppet AKK var nytt. Inom LSS-verksamheter i vår undersökskommun byter personal 
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arbetsplatser och kan komma att arbeta med olika brukare som har olika behov av AKK. Våra 

intervjupersoner påpekar att vikten av kunskap och att arbeta med den kunskapen är stor. 

 

”Alla människor kan kommunicera, det gäller bara att hitta nyckeln” (IP1). 

 

Vår intervjuperson bekräftar att alla människor har rätt till kommunikation, det gäller bara att 

hitta individens unika sätt att uttrycka sig och göra sig förstådd ute i samhället. 

 

”Tänk om du vaknar upp imorgon och inte kan kommunicera, det enda du kan göra är att 

blinka med ögonen” (IP1). 

 

Med detta citat förklarar intervjupersonen hur lätt det är att hamna i situationer där AKK är 

livsavgörande, för att kunna kommunicera med sin omgivning. När man väl hamnar i denna 

situation är man beroende av att AKK utvecklas och blir bättre. 

 

AKK:s tillämpning i verksamheterna 

Idag arbetar många verksamheter inom vår undersökskommun med sociala berättelser med syfte 

att brukaren ska förstå en social situation och som senare kan komma att ändra ett specifikt 

beteende inför en kommande social situation (Rust & Smith 2006, Toplis & Hadwin 2006). 

Brukare som använder sociala berättelser har svårt att förstå den verbala kommunikationen och 

kan behöva nedskrivna regler för att komma ihåg. Dessa är i behov av sinnesstimulering för att 

förstå sammanhanget (Andersson 2000). Intervjupersonerna berättar att sociala berättelser i 

praktiken innebär bland annat ritade bilder och pratbubblor som kan bidra till att brukarna 

minskar sina negativa känslor, till exempel oro som kan finnas.   

 

”Först blev det tvärnej, men sen gjorde jag en social berättelse om hur det går till. Att 

personal möter upp osv. och hon gick dit sen. Fast hon varit hos optikern förut” (IP2).  

 

Detta citat är ett exempel där intervjupersonen beskriver en situation med en brukare där social 

berättelse hjälpte denne att förstå händelseförloppet. Genom att använda ett 

kommunikationsverktyg med en brukare som har kommunikationssvårigheter, förstår denne vad 

som ska hända jämfört med om handledaren enbart hade kommunicerat verbalt hade brukaren 

kanske inte förstått hela sammanhanget. Det belyser kommunikationens betydelser och 

användningen av rätt verktyg resulterar i att brukaren automatiskt blir mer självständig och 

delaktig i sin vardag. Det som behöver bli bättre vid tillämpning av AKK ute i verksamheterna är 

att de måste utveckla och bli bättre på att använda hjälpmedel gentemot brukarna. 

Intervjupersonerna berättar att brukare som är i behov av Tecken som stöd redan använder ett 

befintligt kommunikationsverktyg som de lärt sig i skolan, vilket betyder att de ofta är duktiga på 

att använda tecken när de flyttar till eget boende. Intervjupersonerna berättar att handledare och 

brukare inte kommunicerar på samma nivå när brukaren redan har förmåga att använda AKK. En 

av våra intervjupersoner förklarar med följande citat: 
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”Om vi utvecklar vårt ordförråd kan vi kommunicera på samma nivå, vilket innebär 

att ordförråden blir lika stora. Nu är brukarens ordförråd större” (IP2). 

 

I sådana situationer gäller det för handledarna att lära sig brukarens kommunikationssätt och 

möta brukaren på samma nivå. Fiske (1997) skriver att alla tecken konstrueras av människan och 

intervjupersonerna bekräftar att om en brukare hellre vill använda ett eget specifikt tecken väljer 

de att använda det, istället för det allmänna tecknet med samma betydelse. 

 

”Brukaren lär mig ofta nya tecken med en viss betydelse, som jag inte kan eller har 

glömt bort” (IP4). 

 

Heister Trygg, Andersson, Hardenstedt och Sigurd Pilensjö skriver att omgivningen har en stor 

betydelse för personer som använder AKK. Därför behöver handledare och brukare mötas på 

samma nivå vad gäller till exempel ett lika stort ordförråd, för att kunna tillfredsställa behovet 

hos brukaren.   

Intervjupersonerna förklarar ingående vikten av tydlighet vad gäller hur man ska arbeta och att 

det är brukarna som bestämmer eftersom handledarna arbetar i deras hem. Det behövs en 

tydligare dokumentation om specifika saker om brukaren, till exempel vad denne tycker om, 

vilka kläder som brukaren gillar? vilka maträtter? intressen etcetera. Enligt intervjupersonerna 

kan en brukare försämras i sin kommunikation och då är det viktigt att ha information om 

brukaren så dennes vardag inte förändras bara för att kommunikationen gör det. 

Intervjupersonerna säger att det är viktigt att hitta ett kommunikationssätt som fungerar för att 

brukarna tillsammans med handledarna på verksamheterna ska kunna göra olika saker, till 

exempel möblera om i brukarens vistelsemiljö.  

Intervjupersonerna tydliggör att det som fungerar bra vid tillämpning av AKK idag är att det 

finns genomförandeplaner, det vill säga olika scheman där det står hur man ska arbeta inne hos 

varje brukare. Målet med genomförandeplaner är att varje brukare ska ha en individuell plan. 

Denna genomförandeplan ska tas med vid varje besök, men detta är något som inte fungerar 

långsiktigt. Följande citat har en intervjuperson använt för att beskriva hur en genomförandeplan 

kan se ut: 

 

”Genomförandeplanen ska tydliggöra hur man ska jobba, det är burkarna som 

bestämmer. Den ska innehålla en tydlig dokumentation om brukarna” (IP3). 

 

Intervjupersonen berättar att det är praktiskt att använda genomförandeplanen när nya handledare 

ska arbeta med brukaren eftersom alla parter är överens om vad som står där. Om det uppstår 

problem med kommunikationen hos en brukare tar handledarna tag i det direkt. En av 

intervjupersonerna berättar att en framgångsfaktor är att handledarna är lösningsfokuserad. 

Tecken som stöd har spridit sig till brukare som verbalt kan kommunicera och därför inte är i 

behov av ett kommunikationsverktyg. Alla intervjupersonerna säger att det är roligt att besöka 

olika mötesplatser där brukare träffar andra brukare och använder tecken sinsemellan för att 
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kommunicera med varandra. När handledare och brukare eller brukare och brukare förstår 

varandra skapas det glädje. 

 

Vi frågade intervjupersonerna hur de hade önskat att arbetet med AKK hade sett ut. Där vi fick 

till svar att de gärna vill ha uppföljningar och kunna utveckla de AKK-verktyg som används 

inom verksamheterna eftersom kommunikationen alltid utvecklas, handledarna måste därför 

också utveckla sin kunskap. De önskar att de kan kommunicera på ett djupare plan med brukarna 

där deras ordförråd är lika stora. Intervjupersonerna önskar även att det ska finnas någon form av 

verksamhet där all expertis ska finnas tillgänglig för verksamheterna i kommunen. De hoppas att 

all kompetens inom kommunen ska tas tillvara där behovet av detta behövs. I verksamheterna 

idag arbetar man för att personal ska lära varandra vilket har gett både positiva- och negativa 

reaktioner i arbetsgrupper runt om i kommunen påpekar intervjupersonen.  

 

”Det är i ropet nu, att brukarna ska sättas i fokus. Det har de varit förut också, men 

det är på väg att ske en förändrad samhällssyn och nu märker vi en skillnad på 

synen på våra brukare. Alla ska tas emot med öppna armar och att alla är lika 

värda” (IP3).  

 

Hjälpmedel 

Intervjupersonerna berättar att tecken som stöd är ett kommunikationsverktyg som är vanligast 

förekommande i deras verksamheter i dagsläget. Tecken som stöd betyder att man talar med hjälp 

av tecken. En fördel för brukare som använder detta är att de både kan se och känna tecken, 

brukaren får använda fler sinnen, sinnesstimulering, vilket gör att kommunikationen blir tydligare 

och mer begriplig. Det som är tydligt med tecken som stöd är att det tydliggör talet (Heister, 

Trygg, 2004). Bliss är ett kommunikationsverktyg som används flitigt, om än i mindre skala än 

TAKK.  Bliss är ett alternativ inom TAKK och kan användas tillsammans med brukare som har 

grav motorisk- och språklig funktionsnedsättning. Det som kommer fram under intervjun är att 

handledare som använder Bliss med brukare, måste vara i nuet och inte uppmärksamma andra 

saker i omgivningen.  

 

”När man använder Bliss kan man inte göra andra saker samtidigt, då kan 

kommunikationen med brukaren brytas och det kan ta lång tid att komma tillbaks 

till samtalet” (IP1). 

 

Inom Bliss använder man sig av blisskartor, dessa kartor är standardkartor som växer allt 

eftersom brukaren utvecklas inom sin kommunikation (se Bilaga 4). Intervjupersonen säger att 

dessa kartor och en aktiv handledare hjälper brukaren till utveckling samt till att skapa ett bredare 

ordförråd. Intervjupersonen berättar att samhället har en attityd som visar att personer med 

kommunikationssvårigheter inte kan kommunicera eller fatta beslut själv. Intervjupersonen 

påpekar att användningen av tekniska hjälpmedel som finns i dagens samhälle gör att AKK kan 

användas i olika situationer med brukare som har kommunikationssvårigheter och gör dem 
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delaktiga i beslut som gäller de själva. Till exempel när de använder Tecken som stöd, då finns 

det Ipads som innehåller en App som fungerar likt ett lexikon fast med tecken. När problem 

uppstår i kommunikation med brukare som använder TAKK kan de tillsammans gå till appen 

med lexikon och se vilket tecken som saknats. Light & Drager (2000) påtalar att de tekniska 

hjälpmedlen har fått mycket resurser de senaste decennierna och problemet är att andra delar av 

kommunikationen har fått för lite, det vill säga träning av språket (Light & Drager, 2000). Det har 

framkommit kritik kring hjälpmedlen, att varje funktionshinder kan lösas med hjälp av teknik. 

Teknik är bra men vissa forskare menar att det naturliga och enkla är det bästa hjälpmedlet. Det 

är i sociala aktiviteter som vi lär oss hur saker hänger ihop och att man kan påverka saker om 

man får uppleva dem tillsammans med andra (Cress, 2000). Tack vare att intervjupersonerna lärt 

sig saker med hjälp av hjälpmedel, att använda AKK-verktyg såsom TAKK har bidragit till att 

brukare utvecklats och blivit mer delaktig i sin vardag samt att de blivit mer självständiga genom 

att de tar ansvar för sig och vad de behöver. Intervjupersonerna tycker att vikten ligger i att 

kunskap ska ges till alla som arbetar i verksamheten och att de sedan tar hjälp via handledning av 

kunniga aktörer inom AKK:s områden. 

 

Utveckling inom AKK 

Fördelarna med att använda AKK inom verksamheterna skapar en tydlighet i kommunikationen, 

menar intervjupersonerna. Med hjälp av en fungerande kommunikationen skapas en trygghet 

mellan brukare och handledare, vilket ses som en positiv utveckling. 

Användandet av AKK kan bidra till positiva beteenden men även till negativa beteenden. 

Antonsson (2013) skriver att höga krav ställs på handledarna för att kommunikationen mellan 

dem och brukarna ska fungera, de ska kunna tolka och förstå brukarens uttryckssätt. Skulle 

handledaren inte förstå detta kan brukaren istället uttrycka sig med destruktiva beteenden, det vill 

säga med vägran, fysisk- eller verbal aggressivitet. Intervjupersonerna berättar att deras arbete 

går ut på att vara flexibla. Med följande citat förklarar en av intervjupersonerna vad hen menar 

med att handledare måste vara flexibla inom sitt yrke. 

 

”Mycket av vårt jobb handlar om att samtala och att vara lyhörd gentemot 

brukarna och vara en problemlösare. Brukarna har ofta mycket känslor” (IP3). 

 

Intervjupersonerna uttrycker vikten av kommunikationen och att destruktiva beteenden kan 

undvikas om handledarna kan kommunicera med sina brukare. Vi härleder detta citat med vad 

Stoner, Angell & Bailey (2010) skriver om att problemlösning är det största hindret i deras studie. 

Intervjupersonen bekräftar detta och förklarar att brukare har svårt att fatta beslut på grund av sin 

funktionsnedsättning och där kommer handledaren in för att hjälpa och handleda brukaren till att 

fatta det beslut som har det mest positiva konsekvenserna. Parallellt med en fungerande 

kommunikation skapas ett gott samspel parterna emellan påpekar intervjupersonerna samt att 

brukaren blir sedd, hörd och får berätta saker till sin omgivning vilket medför att denne blir mer 

utåtriktad, framåt och får en bättre självkänsla. Intervjupersonerna påpekar också att när 

kommunikationen fungerar minskas oro genom att brukaren i förväg vet vad som ska hända och 
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kan vara förberedd på detta. En av våra intervjupersoner lyfter fram att den främsta fördelen med 

AKK är att de märker att deras budskap kommer fram och att brukaren förstår vad som ska göras. 

 

”Man märker att budskapet kommer fram” (IP3). 

 

En annan intervjuperson beskriver fördelen med AKK där brukaren har blivit tryggare och tar 

egna initiativ, till exempel reflekterar över om det finns tillräckligt med pengar i plånboken.  

 

”Brukarna känns tryggare och tar egna initiativ” (IP3). 

 

”Våra brukare har blivit mer intresserade av hur andra människor har det och mår 

samt fått upp ögonen för andra intressen” (IP3). 

 

Intervjupersonen säger att dessa citat är en del av utvecklingen som AKK har bidragit till och det 

är en livsprocess som aldrig stannar upp utan hela tiden måste underhållas. Enligt 

intervjupersonerna har brukare som använt AKK utvecklats i sitt sociala liv, blivit mer utåtriktade 

och intresserade vad av andra människor känner och tycker. Intervjupersonerna påtalar att de 

märker att deras brukare får bättre självförtroende och vågar ta mer plats när kommunikationen 

fungerar. Man ser även att brukare har börjat ställa följdfrågor och visar större intresse för andra, 

till exempel hur andra mår etcetera. I lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS, 

SFS 1993:387), 5§ säger tydligt att: 

 

 ”den enskilde får möjlighet att leva som andra” 

 

Detta citat ger en fördjupad förståelse att AKK är betydelsefullt och att det hjälper till att 

verkställa lagstiftningen i verksamheterna. Med hjälp av de följande citaten beskriver 

intervjupersonerna hur de märkt av den positiva förändringen med hjälp av AKK:  

 

”De positiva skillnaderna som jag har märkt är att brukaren har börjat reflektera 

över saker från att aldrig ha gjort det tidigare. Brukarens självkänsla blir även bättre 

när vi frågar saker som brukaren själv kan svara på. Den största förändring där 

AKK finns i brukarens vardag är att hen har blivit mer kontaktsökande, utåtriktade 

och fått nya intressen” (IP2).  

 

”Brukaren söker sig mer utåt och kommer ut och ber om hjälp när denne behöver 

det. Brukaren börjar ställa följdfrågor utöver ja- och nej svar och brukaren har blivit 

mer intresserad av andra människor, hur de mår. Vi ser att brukaren söker kontakt 

och brukaren har blivit mer delaktig när denne blir sedd, hörd och 

uppmärksammad” (IP4). 
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Resultatet av användningen av AKK för brukare är att de söker sig ut till andra människor för att 

ta det av det sociala sammanhanget. På grund av att kommunikationen fungerar med hjälp av 

AKK kan brukarna samspela med andra människor. Intervjupersonerna berättar att livskvalitén 

och självständigheten hos brukarna har ökat men de är fortfarande i behov av påminnelser och 

handledning.  

 

Utbildningens betydelse i praktiken 

När det gäller utbildning anser intervjupersonerna att det behövs. Undersökskommunen erbjuder 

utbildningen men de tycker att det måste vara mer inriktat utifrån vad varje verksamhet behöver. 

Intervjupersonerna önskar att hela personalgruppen fick gå samma utbildning för att sen 

tillsammans kunna arbeta vidare med brukarna ute i verksamheterna. Intervjupersonerna påpekar 

att osäkerheten av att göra fel, minskas om utbildning erbjuds. Intervjupersonen beskriver vad 

denne menar med utbildning med följande citat: 

 

”Utbildning kan vara handledning från en kunnig personal från en annan 

verksamhet, där det arbetar med ett lyckat kommunikationsverktyg” (IP2). 

 

Alla intervjupersoner menar att utbildning medför kunskap som minskar osäkerhet hos 

handledarna. I vissa situationer kan det kännas svårt och obehagligt för en handledare att närma 

sig en person med kommunikationssvårigheter på grund av bristande kunskap: Kommer han/hon 

förstå när jag pratar med honom/henne? Hur ska jag göra? Vad ska jag göra, om jag inte förstår 

honom/henne? Denna tankegång hos handledare kan till slut leda till att handledaren hellre låter 

bli än försöker. Det är inte handledarnas fel att kommunikationen försvåras men de har trots allt 

ansvaret för att kommunikationen ska fungera (Hardenstedt, 2000). Utifrån vad 

intervjupersonerna berättat så tar de idag tillvara på kunskap om olika arbetsmetoder som 

fungerar bra i deras verksamhet och sprider den vidare till andra verksamheter, genom att en 

personal åker till en annan verksamhet och berättar hur de har arbetat och vad som fungerat bra. 

Då kan den andra verksamheten ta tillvara på detta och göra likadant om behovet finns. Detta är 

ett sätt att använda kompetensen som finns i kommunen och att sprida kunskapen vidare. Istället 

för att ha en specifik utbildning så används tiden för att andra verksamheter ska kunna ge ny 

kunskap till den verksamhet som är i behov ett nytt arbetssätt.  

Intervjupersonerna menar att det är en stor utmaning när verksamheterna ska rekrytera ny 

personal.  

 

”Bristen på teckenspråkskunnig personal är svår att hitta, då får man ta de som är 

tillgängliga” (IP3).  

 

Intervjupersonen säger att verksamheterna inte tar in professionell hjälp varje gång någon 

rekryteras. Då är det ordinarie personal som får introducera nya medarbetare. Vid introduktion 

går personalen igenom kundpärmar med information om varje brukare, där det framgår vilka 

AKK-verktyg brukaren använder om brukaren använder några alls. Det är viktigt att gå igenom 
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med ny personal hur man använder AKK-verktygen och om det skulle bli för avancerat så går 

ordinarie personal in.  

 

En av våra intervjupersoner berättar att handledarna måste anstränga sig i arbetet med brukarna 

för att kunna kommunicera med ett AKK-verktyg, till exempel med Tecken som stöd. Det vill 

säga att kunskapen i användandet av Tecken som stöd måste underhållas och användas 

kontinuerligt av handledarna. Intervjupersonerna berättar även att en svårighet med att använda 

Tecken som stöd är tidskrävande. Vilket kan göra att kommunikationen med en AKK-användare 

avbryts eller påverkas negativt. Det framkommer att handledarna har svårt att fokusera 100 

procent på brukaren som är i behov av AKK-verktyg, med stöd av följande citat förklarar 

intervjupersonen vad hen menar:   

 

”Det är svårt att lägga ner all sin uppmärksamhet på en brukare med AKK-verktyg 

eftersom det finns andra brukare som också behöver uppmärksamheten” (IP4). 

 

Det vår intervjuperson tar upp som återkommande svårighet inom AKK är bristen på kunskap, 

när man arbetar med brukare som har kommunikationssvårigheterna värderar intervjupersonerna 

förkunskap om kommunikation för då förstår man betydelsen av arbetet med AKK. En av 

intervjupersonerna berättar att det är en svårighet i att träffa andra brukare som är i behov av 

kommunikationsverktyg, när handledaren inte kan kommunicera med brukaren. En osäkerhet kan 

då utvecklas hos handledaren. Med följande citat förklarar en intervjuperson med ett exempel vad 

hen menar: 

 

”En brukare kom fram till mig, när vi var på utflykt i skogen, och hade gått vilse. 

Denna person använde bara tecken och det gjorde att jag inte kunde kommunicera 

tillbaks eftersom jag då inte kunde grunderna i teckenspråk” (IP4).¨ 

 

Utbildning i det AKK-verktyg som verksamheten är i behov av är en viktig faktor att få upp 

ögonen för och detta styrks av Efvergren m.fl. (2007) som skriver att personer inom LSS 

personkrets varit missnöjda med den hjälp de fick med sin kommunikation. Där är 

förbättringsåtgärderna att bland annat ge handledning och snabba personalutbildningar 

(Andersson, Henriksson, 2008). Det här stärker våra intervjupersoners svar och det kan 

konstateras att det är ett generellt påstående.  Heister Trygg m.fl. (1998) skriver att utbildning om 

kommunikation i allmänhet gör det lättare att förstå vad en människa med 

kommunikationssvårigheter kan eller inte kan. Möjligheten att få utbildning om kommunikation 

är viktigt för att sedan kunna arbeta utifrån en brukares behov. Intervjupersonerna påpekar vikten 

av att ha kunskap om hur viktigt det är för människor oavsett funktionshinder att få kommunicera 

med sin omgivning samt hur det känns att inte kunna kommunicera. Intervjupersonerna 

värdesätter förkunskap i användningen av AKK och känner en drivkraft att använda detta för att 

brukaren ska få känna sig än mer delaktig i sin vardag.  
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Maktens påverkan 

Intervjupersonerna berättar att svårigheterna vid tillämpning av AKK bland annat är 

maktperspektivet mellan handledare och brukare. Det som tas upp är att handledare som arbetar 

med brukare kan glömma bort att låta brukaren kommunicera och handledare kan lätt ta över 

situationen. En av intervjupersonerna lyfter att brukaren är i handledarnas händer det vill säga att 

det mesta sker på handledarnas villkor. Intervjupersonen beskriver för oss vad denne menar med 

att maktperspektivet mellan handledare och brukare är en svårighet vid tillämpning av AKK med 

följande citat: 

 

”Handledaren tar bara fram den röda tröjan, istället för den röda och den blå. På 

det sättet får inte hen välja mellan de två tröjorna utan får nöja sig med den röda, 

som handledaren bestämt.” (IP3) 

 

Här framkommer tydligt en medvetenhet om den egna maktpositionen en handledare har men i 

vissa situationer väljer man ändå medvetet att utöva makt vid olika sammanhang i vardagen, 

genom att inte ta hänsyn till brukarens möjlighet att välja själv, kanske har de verksamheten att 

förhålla sig till? Makt har två sidor, det är något som inte är förutbestämt och kan tillkomma 

medvetet eller omedvetet när verksamheten behöver vara tidseffektiv, till exempel vid stressiga 

situationer (Dreyfus & Rabinow, 1982). Vår intervjuperson berättar att tålamod i kombination 

med AKK kan göra att personer med kommunikationssvårigheter bland annat kan fatta beslut. 

 

Framtid för AKK 

I vår undersökningskommun där våra intervjupersoner arbetar har ett projekt startats, med syfte 

att kartlägga nuläget inom AKK vad gäller användandet, arbetssätt och metoder. Intervjupersonen 

berättar att en enkät har skickats ut till all personal inom kommunens stöd och omsorg för att 

kartlägga vilken kompetens som finns inom området stöd och omsorg, gällande AKK. Enkäten är 

även till för att se vilka förkunskaper som finns hos den befintliga personalen. Hen berättar att när 

enkäten sammanställts ska ställning tas till hur kommunen ska arbeta vidare med detta, vilket i 

nuläget inte är sammanställt. Vår intervjuperson berättar att kommunen använder sig av ett 

gemensamt intranät där man når ut till alla medarbetare med information om AKK. Det 

framkommer att målet med projektet är att bidra till en ökad helhetssyn kring brukaren. Personal 

inom stöd och omsorg ska arbeta på ett likvärdigt sätt så att brukaren kan behålla och utveckla sin 

kommunikation. Intervjupersonen berättar att det är en viktig aspekt att säkerställa kvalitén i alla 

verksamheter som brukare vistas i och denne hoppas på att en utvärdering av det som är gjort 

hittills och vad det har lett fram till.  

 

”Allt kan bli bättre, bättre introduktion av kommunikationssätten som brukare är i 

behov av så att man inte gör fel.” (IP4). 

 

En viktig aspekt som intervjupersonen belyser i projektet är att kommunen vill ta tillvara på redan 

befintlig kompetens och erfarenhet inom AKK som sedan kan användas för att öka kunskapen 
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inom fler verksamheter inom stöd och omsorg. Detta resulterar till att gynna brukarens 

självständighet, delaktighet och utveckling. Ett långsiktigt mål är att kommunen vill bilda ett 

kompetenscentrum med expertkompetens inom AKK (AKK-team). Tidigare har kommunen inte 

arbetat med AKK på samma sätt, utan det har funnits eldsjälar som gjort det de har kunnat. 

Intervjupersonen hoppas att genom projektet kunna skapa en röd tråd genom kommunen så att 

alla verksamheter som behöver kunskap kan vända sig till detta AKK-team. Intervjupersonen 

berättar att man arbetar med AKK på vissa verksamheter, men inget översiktligt arbete som berör 

fler inom kommunen. I dagsläget är projektet ännu i kartläggningsfasen. Intervjupersonen menar 

att en viktig pusselbit är att sprida AKK ut i samhället så att brukare som använder sig av AKK 

kan kommunicera ute i samhället, när de till exempel är ute och handlar. Intervjupersonen säger 

också att detta gör att brukarens självständighet ökar och det blir delaktiga i samhället.  

 

Slutsatser 
I detta avsnitt ska vi presentera studiens resultat och slutsatser från våra fem intervjuer med 

intervjupersoner inom Stöd och Omsorg bestående av deras upplevelser av metoderna inom AKK 

samt dess inverkan på personer med kommunikationssvårigheter i förhållande till tidigare 

forskning. Målet med denna studie var att få en fördjupad förståelse för vilken betydelse AKK 

har inom kommunikationen, vad som bör utvecklas inom AKK, vilka erfarenheter och kompetens 

personalen har vid tillämpning av AKK samt hur AKK påverkar brukarens självständighet och 

delaktighet i samhället, enligt personalen. 

Vår förhoppning är att studiens trovärdighet och generaliserbarhet i ovan nämnda avsnitt samt 

diskussioner ska tillföra läsaren en fördjupad förståelse i vikten av att alla människor kan 

kommunicera, det är bara att hitta individens unika sätt att kommunicera på. Utifrån vårt 

empiriska resultat har vi kunnat se gemensamma nämnare som var återkommande i varje intervju 

som genomfördes, dessa gemensamma nämnare gjordes till kategorier och har presenterats i 

resultat och analysdelen.  

 

AKK:s betydelse för kommunikationen är stark eftersom förmågan att kommunicera är en 

mänsklig rättighet för alla människor. Språket har en central roll för människan som är en social 

varelse (Heister Trygg, 2005). AKK är ett hjälpmedel för att hjälpa personer med 

kommunikationssvårigheter att kunna kommunicera eftersom kommunicering kan påverka 

levnadsvillkoren så som att de kan påverka sina egna beslut (ASHA, 2013). Deltagarna i vår 

studie berättade att omgivningen runt en brukare med behov av AKK behöver mer kunskap för 

om möjligt kunna kommunicera med brukaren på rätt sätt, detta bekräftar även Heister Trygg 

m.fl. (1998). Situationer som kan uppstå där kommunikationen brister, är till exempel när 

handledarens ordförråd inte är på samma nivå som brukarens ordförråd eftersom brukaren ofta 

redan använder och vant sig vid ett redan befintligt kommunikationshjälpmedel, när denne 

anländer till gruppbostaden första gången. Eftersom handledarens och brukarens ordförråd inte är 

lika stora kan de inte kommunicera på samma nivå. När sådana situationer uppstår är det viktigt 

att handledarna lär sig brukarens kommunikationssätt och vilken nivå brukarens förmåga att 
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kommunicera ligger på för att kommunikationen i framtiden ska bli bra mellan parterna. När 

handledaren inte kan kommunicera på lika villkor med brukaren, påtalar deltagarna att brukarna 

kan utveckla destruktiva beteenden så som aggression och vägran om handledaren inte förstår 

brukarens sätt att uttrycka sig.  

Bristande kunskap genererar känsla av osäkerhet för att göra fel och kan förebyggas med 

utbildning. Deltagarna menar att utbildning kan bestå av handledning från annan kunnig personal 

från annat gruppboende. Antonsson (2013) skriver att höga krav ställs på handledarna i en 

gruppbostad för att de ska klara av att kommunicera med brukare som har 

kommunikationssvårigheter. Resultatet visar att användningen av AKK i gruppbostäder skapar en 

tydlighet i handledarnas kommunikation med brukarna. Tydlighet vad arbetsuppgifterna är 

mellan handledare och brukare är nyttigt eftersom handledarna arbetar i brukarnas hem. 

Tydlighet skapar välmående hos brukaren och är något som eftersträvas. Den gynnande 

tydligheten skapar även en känsla av trygghet mellan brukare och handledare vilket alla deltagare 

anser som positivt. Deltagarna säger att genomförandeplaner är scheman där det står vad 

arbetsuppgifterna är hos varje brukare. Målet med dessa genomförandeplaner är att den ska tas 

med vid varje besök på grund av att känslan av trygghet hos brukaren, när handledaren vet vad 

som ska göras eftersträvas. 

 

Arbetet som handledare på en gruppbostad innebär att vara flexibel eftersom deras arbete går ut 

på att vara lyhörd och att samtala. Deltagarna påtalar även att de ser sig själva som 

problemlösare. När deras brukare är i behov av hjälp inför olika beslut på grund av deras 

funktionsnedsättning behöver de handledning för att kunna hantera sina känslor. Även 

internationell forskning skriver att problemlösning är en stor svårighet i arbetet med personer som 

har kommunikationssvårigheter (Stoner m.fl., 2010). Utifrån studiens resultat visar att sociala 

berättelser och TAKK är kommunikationsverktyg som deltagarna använder mest i arbetet med 

brukare. Deltagarna förklarar att dessa kommunikationshjälpmedel har genererat en god 

kommunikation som gjort att brukarna känt sig både sedda, hörda och fått förmågan att 

kommunicera med personerna i dennes omgivning vilket i sin tur lett till att brukarna blivit mer 

utåtriktade, fått nya intressen, blivit mer kontaktsökande, blivit mer självständiga, fått bättre 

självkänsla och blivit mer delaktiga i den sociala samvaron som finns på en gruppbostad.  

En god kommunikation förebygger även negativa känslor hos brukarna, en negativ känsla kan till 

exempel vara känsla av oro och AKK kan hjälpa brukarna att förstå i förväg vilken situation de 

kommer att utsättas för. Utifrån studiens resultat kan det konstateras att deltagarna har tillämpat 

sociala berättelser och TAKK under lång tid men resultatet visar att de saknar den kompetens 

som krävs för att kunna följa med i brukarens utveckling av kommunikation med AKK. 

Ordförrådet hos brukaren ökar successivt med tiden och handledarna kan inte utvecklas 

tillsammans med brukaren eftersom de saknar fördjupad kompetens och att den redan befintliga 

kunskapen om AKK bör fräschas upp kontinuerligt vilket leder till att det är svårt att utvecklas 

vidare. 
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Det som behöver utvecklas inom AKK enligt våra deltagare är att de önskar uppföljningar av de 

metoder och arbetssätt de använder med sina brukare. Detta på grund av att de vill utveckla 

metoderna och arbetssätten vidare eftersom att kommunikation alltid utvecklas.  

 

Vi fokuserade på studiens deltagares egna berättelser och upplevelser och därigenom kan vi 

konstatera att verksamheterna vi undersökt har brukare som sitter på stor kunskap vad gäller sin 

kommunikation, där handledarna måste få ökad kunskap för att möta denne på samma nivå. Efter 

att intervjuerna genomfördes har det blivit tydligare hur kommunikationsprocessen fungerar och 

vad som kan störa tack vare vår kommunikationsmodell som menar att brus kan uppstå i 

kommunikationen och är ett störningsmoment. Utifrån intervjuerna kan det även konstateras att 

handledarna i sådana situationer är i behov av att kunna kommunicera på brukarens sätt och 

känna sig trygg i kunskapen som de besitter och därför behövs det utbildningar. Det som 

framkommer av deltagarna är att de har makt gentemot brukaren, denna makt kan minimeras om 

handledarna är medvetna om maktskillnaderna och kan kommunicera med hjälp av AKK med 

brukaren för att göra denne mer delaktig. Verksamheterna ute på fältet, i vår undersökskommun 

använder tekniska hjälpmedel flitigt eftersom det hjälper samspelet mellan handledarna och 

brukarna att fungera på ett bra sätt på grund av att handledarna inte har den kunskap som behövs. 

 

Diskussion 
Deltagarna i studien berättar alla att samhället har en attityd som visar på att personer med 

kommunikationssvårigheter inte har förmågan att kommunicera eller fatta beslut, här ser vi att 

vikten av kunskap och förmågan att arbeta med den kunskapen är stor. Det vi tolkar utifrån detta 

är att samhället har en attityd om att man inte ska kunna fatta beslut om man inte kan 

kommunicera verbalt, utan hjälpmedel. Detta tror vi mestadels beror på okunskap ute i samhället, 

vilket tyder på att AKK är ett okänt begrepp och arbetssätt för en stor del av samhället som inte 

arbetar inom Socialt Arbete i detta område. Det är viktigt att veta att även handledare på 

gruppbostäder kan känna en svårighet när de ska arbeta med en person med 

kommunikationssvårigheter (Hardenstedt, 2000). Deltagarna i vår studie uttryckte även de att 

AKK var relativt okänt men att har de arbetat med AKK-verktyg i många år. AKK som 

samlingsbegrepp är nytt för deltagarna i vår studie och vi tror att det kan bero på att vår 

undersökskommun i detta fall tidigare inte har erbjudit utbildning inom AKK utan endast pratat 

om de individuella kommunikationsverktygen som varje enskild brukare kan vara i behov av.  

 

Kategoriernas utformning utgjorde valet av våra teorier. Vi valde Socialsemiotiken och 

maktperspektivet för att vi vill skapa en fördjupad förståelse och tolkning av fenomenet AKK. 

Socialsemiotiken lyfter fram det sociala samspelet mellan människor samt att kommunikationen 

räknas som en socialprocess. Inom AKK är kommunikation huvud stommen och därför valde vi 

att belysa vikten av kommunikation som utgångspunkt i Socialsemiotik. Makten kan ske 

medvetet eller omedvetet vilken vi anser är viktigt att påvisa i arbetet med personer som befinner 

sig i beroendeställning. 
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Deltagarna i studien beskriver att AKK-användandet med brukare har gett en positiv utveckling 

vilket stämmer överens med vad Antonsson (2013) skriver i sin avhandling om AKK:s betydelse 

för brukaren. Hon menar att det kan leda till både positiva beteenden och negativa beteenden. De 

positiva beteenden som deltagarna har märkt är att brukare som använder AKK har börjat 

reflektera över saker, från att aldrig gjort det tidigare. Brukarna har även börjat ställa följdfrågor 

utöver ja- och nej svar och kan fråga hur andra människor mår. De har blivit mer kontaktsökande 

och utåtriktade, detta kan vi koppla samman med teorin Socialsemiotiken eftersom den teorin 

belyser betydelsen av det sociala sammanhanget, vilket utifrån intervjupersonernas svar stärker 

brukarnas positiva utveckling när de väljer den sociala samvaron istället för att isolera sig. 

Socialsemiotiken fokuserar på hur människor kommunicerar och hur de skapar mening i 

samvaron. I det sociala sammanhanget ingår även brukarens sociala levnadsvillkor vilken enligt 

LSS-lagen ska främja jämlika levnadsvillkor även för personer med funktionsnedsättning eller 

kommunikationssvårigheter. För att brukare ska få jämlika levnadsvillkor i samhället är rutiner 

för användningen av AKK som hjälpmedel en viktig pusselbit som borde tas i beaktning i 

lagstiftningen LSS. Negativa beteenden som kan uppkomma är i samband med handledarnas 

arbete med personer som har kommunikationssvårigheter, där handledaren inte kan tolka 

kommunikationen som brukaren har på grund av okunskap. Dessa negativa beteenden kan till 

exempel vara aggression, vägran eller utåtagerande. 

 

Likt andra hjälpmedel behöver AKK en ordination för att bli tillgänglig och fungera optimalt för 

brukare som är i behov av det. Detta kopplar vi till dialogisk kommunikationsmodell eftersom 

detta ger oss en tydlig bild av kommunikation som sker mellan handledare och brukare. Inom 

denna kommunikation är samspelet den sociala samvaron där delaktighet och självbestämmande 

är centrala ord och bidrar till att kommunikationen ska fungera. Det viktigaste med 

kommunikation är att mottagaren har förstått budskapet, där AKK-verktyg kan underlätta. 

Användandet av AKK-verktyg kan avgöra om budskapet når fram till sin mottagare. Genom detta 

tänker vi att budskapet nås fram till mottagaren som sedan kan ge sin åsikt tillbaks och det sociala 

samspelet kan integreras. Vilket vi tänker att delaktighet, självbestämmande och lika 

levnadsvillkor ger uttryck för eftersom att kommunikationen ger oss människor den rätt vi har att 

vara delaktiga i våra egna liv samt kunna bestämma över våra levnadsvillkor genom att vi kan 

uttrycka oss vilket vi anser är högst relevant för socialt arbete och eftersom varje individ är unik 

samt att det inte finns någon mall att gå efter i hur man ska arbeta.  Därför anser vi att AKK 

behöver dokumenteras för att forskare ha något att gå efter i vidare forskning, för att utveckla 

AKK som samlingsbegrepp. 

 

Det vi fått upp ögonen för är att brukare som inte verbalt kan kommunicera fullt ut kan känna 

frustration över att deras kommunikationsverktyg är för långsamt. Vilket i sig resulterar i att 

brukaren istället väljer att inte kommunicera med sin omgivning, vilket i sin tur leder till att 

brukaren blir mindre delaktig i samhället och har mindre delaktighet i sitt eget liv. Detta är 

någonting som måste forskas vidare på och utvecklas för att AKK-användare ska kunna vara lika 
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delaktiga och inte bli begränsad av hjälpmedlet som ska finnas där för att underlätta vardagen.  

En brukare som är i behov av ett kommunikationsverktyg har en låg kommunikationshastighet. 

Därför känner de många gånger att utrymme saknas för att kommunicera och uttrycka sig till sin 

omgivning mer än det allra nödvändigaste, vilket kan leda till att brukaren samlar på sig mycket 

känslor som hen inte kan utrycka vilket i sig kan skapa destruktiva beteenden. En viktig aspekt 

utifrån resultatet är att samhället ska våga kommunicera med personer som använder 

kommunikationsverktyg. När personer i brukarens omgivning har en förförståelse om hur 

brukaren upplever svårigheten för kommunikation borde det vara lättare att hitta en vilja att lära 

sig AKK och att handledaren anstränger sig lite extra för att lära sig. Detta styrks av Stoner m.fl. 

(2010) att om omgivningen runt en brukare får tydligare begriplighet om AKK så ökar samtidigt 

engagemanget och detta tillför att brukare som använder AKK socialiseras bättre i samhället. Vi 

tror att detta beror på att kunskap ger trygghet och att det gör att omgivningen ser möjligheter 

istället för att negligera det. Detta tror vi kan resultera i att brukare med 

kommunikationssvårigheter blir en större del i samhälle och kan då leva som vem som helst. 

 

Det som även är viktigt att ta upp är vikten av att få kommunicera när insatser ska beviljas och 

genomförandeplaner ska upprättas. Om brukaren har behov av kommunikationsverktyg ska 

verktyget användas för att brukaren ska få göra sin röst hörd i insatser som påverkar hens liv, 

vilket har stor relevans till socialt arbete och är något som måste arbetas vidare med, det är en 

levande process som aldrig stannar.  

Här skapar maktperspektivet en djupare förståelse i hur viktigt det är att handledarna som arbetar 

med brukare med olika kommunikationssvårigheter förstår vilken makt de kan använda gentemot 

brukaren som är i beroendeställning.  Om handledarna inte är medvetna om sin maktposition kan 

de med enkla medel omedvetet gå över huvudet på brukaren, vilket inte får ske. Handledaren har 

som främsta uppgift att se till att brukaren kommer till tals för att undvika att denna form av makt 

utövas. Deltagarna påpekar att detta är något som bör diskuteras inom verksamheterna, för att bli 

medvetna om vilken makt de besitter som handledare. Maktperspektivet är aktuellt på mikronivå 

och på makronivån. Mellan handledare och brukare kan det ske en maktutövning, det vill säga att 

handledaren påverkar brukaren eftersom att handledaren är den som utför uppgiften med eller för 

brukaren. Om handledaren känner sig osäker i användandet av kommunikationsverktyget som 

brukaren använder kan handledaren utöva makt och medvetet inte använda 

kommunikationsverktyget på grund av osäkerhet, vilket resulterar i att brukaren inte får vara 

delaktig i situationen i vardagen. Att maktperspektivet har en central roll i användandet av AKK-

verktyg är högst relevant eftersom att LSS lagstiftningen påvisar att personer med 

funktionsnedsättning ska tillfogas goda levnadsvillkor där rätten till kommunikation ingår och 

AKK-verktyg gör det möjligt för personer med kommunikationssvårigheter att uttrycka deras 

åsikter och värderingar. AKK ger personer med kommunikationssvårigheter möjligheten att göra 

sin röst hörd för att kunna påverka sin omgivning. 

 

Vi hoppas att vårt examensarbete kommer att uppskattas av läsare med intresse för AKK samt att 

personal som arbetar inom LSS-verksamheter får en fördjupad förståelse i vikten av användning 
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av AKK. Det vi kan konstatera är att vem som helst kan bli beroende av ett 

kommunikationsverktyg, en dag till en annan. Deltagarna i studien påvisade att du kan vakna upp 

en morgon och det enda du kan göra är att blinka med ögonen och inte kunna uttrycka dig som du 

gjorde dagen innan. Då inser vi AKK:s betydelse och hur viktiga dessa metoder är för att vi 

människor inte enbart ska bli kollin som bara finns utan att kunna uttrycka våra behov, åsikter 

och önskemål. Av detta vill vi avsluta med att skriva att AKK:s betydelse för samhället och för 

personer som har behov av AKK är i en livsavgörande utveckling som vi alla står inför och som 

är högst relevant för socialt arbete. Som blivande socionomer är AKK ett värdefullt verktyg att ha 

kunskap om. Att ha en förförståelse om AKK samt kommunikationens centrala betydelse hos 

människan är en viktig kunskap för att i framtiden kunna möta alla människor oavsett 

funktionsnedsättning. Det är även viktigt att individen står i fokus och att vi som blivande 

socionomer vet vikten av att individerna själva måste få uttrycka sig, eventuellt med hjälp av ett 

kommunikationsverktyg. 

 

Vidare forskning 

Det hade varit intressant att undersöka vidare om AKK i större delar av Sverige för att få en 

generell bild av hur arbetet med AKK sker i praktiken. Om kommunerna följer LSS 

lagstiftningen och ger sina brukare de levnadsvillkor de har rätt till? 

Det hade även varit intressant att undersöka brukarens perspektiv av AKK:s betydelse för att få 

en rättvis bild av hur det är att vara beroende av ett verktyg som utövas av andra människor. 
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det och hur ni arbetar med personer som är i behov av detta kommunikationsverktyg. 
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vara åtkomligt för oss och vår handledare på Umeå Universitet. Det kommer inte att gå att 
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Hej! Vi heter Sofia och Julia och studerar termin sex på socionomprogrammet vid Umeå 

Universitet. Vi utför nu vår kandidat uppsats som handlar om Alternativ och kompletterande 
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Är det någonting du funderar på?  

 

 

Intervjuguide 

Tema: Bakgrund  
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-Arbetstider 

6. Vad har du för erfarenheter av AKK? 
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2. Hur har ditt arbete med brukarna påverkats med hjälp av AKK? 

3. Vilka svårigheter finns det vid tillämpning av AKK på din arbetsplats? 

4. Vilka är fördelarna med att tillämpa AKK? 
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Tema: Utvecklingsområde 
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