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Sammanfattning  
 

Personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning har ofta kommunikativa svårigheter 

och behöver alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, för att ersätta bristande tal 

och språkförståelse. Det är därför angeläget att AKK-stödet finns i miljöer där dessa personer 

vistas. Syftet med studien var att undersöka hur placeringen av bildbaserat AKK påverkar 

kommunikativa beteenden hos deltagare på en daglig verksamhet. 

En intervention där kommunikationsbilderna flyttades från väggen till att hänga i 

byxlinningen på personalen genomfördes. Effekten registrerades genom 

beteendeobservationer av fyra deltagare både innan interventionen och en vecka efter. De 

beteenden som observerades var agitation, apati, motorisk oro, att använda tecken och peka. 

Ett enkelt teckentest visade förändring i förväntad riktning (t.ex. minskning av apati eller ökad 

användning av tecken) för hälften av tjugo genomförda observationer. Endast i ett fall 

noterades en förändring i icke önskad riktning medan nio observationer låg kvar på samma 

nivå efter som innan interventionen. Det fanns med andra ord stora individuella skillnader 

mellan deltagarna. Två av deltagarna uppvisade liten eller ingen ändring på beteendena, 

medan två minskade de icke adekvata beteendena apati, motorisk oro och agitation till förmån 

för att peka på kommunikationsbilder och teckna. Slutsatsen var att placering av 

kommunikationsbilderna kan ha positiv inverkar på kommunikationsförmågan hos personer 

med måttlig IF. 
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               Abstrakt 

 

Personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning har ofta 

kommunikativa svårigheter och behöver alternativ och 

kompletterande kommunikation, AKK, för att ersätta bristande 

tal och språkförståelse. Det är därför angeläget att AKK-stödet 

finns i miljöer där dessa personer vistas. Syftet med studien var 

att undersöka hur placeringen av bildbaserat AKK påverkar 

kommunikativa beteenden hos deltagare på en daglig 

verksamhet. 

En intervention där kommunikationsbilderna flyttades från 

väggen till att hänga i byxlinningen på personalen genomfördes. 

Effekten registrerades genom beteendeobservationer av fyra 

deltagare både innan interventionen och en vecka efter. De 

beteenden som observerades var agitation, apati, motorisk oro, 

att använda tecken och peka. Ett enkelt teckentest visade 

förändring i förväntad riktning (t.ex. minskning av apati eller 

ökad användning av tecken) för hälften av tjugo genomförda 

observationer. Endast i ett fall noterades en förändring i icke 

önskad riktning medan nio observationer låg kvar på samma 

nivå efter som innan interventionen. Det fanns med andra ord 

stora individuella skillnader mellan deltagarna. Två av 

deltagarna uppvisade liten eller ingen ändring på beteendena, 

medan två minskade de icke adekvata beteendena apati, 

motorisk oro och agitation till förmån för att peka på 

kommunikationsbilder och teckna. Slutsatsen var att placering 

av kommunikationsbilderna kan ha positiv inverkar på 

kommunikationsförmågan hos personer med måttlig IF. 

 

Nyckelord: intellektuell funktionsnedsättning, Alternativ och 

kompletterande kommunikation, vertikal integrering. 
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           Abstract    

 

People with moderate intellectual disability often have 

communication difficulties and are in need of augmentative and 

alternative communication, AAC, to replace lacking speech 

and/or language comprehension. It is imperative that support in 

the form of AAC is found in the environments where everyday 

interactions occur. The purpose of this paper was to investigate 

how the placing of picture-based AAC affects communicative 

behaviour among participants in a day centre. 

An intervention was made where communication pictures were 

moved from walls to hang from the belt of staff members. The 

effects were registered through behavioural observations of four 

participants both before and one week after the intervention. The 

behaviours observed were agitation, apathy, motor anxiety and the 

usage of signs and pointing. A simple sign test showed changes in 

expected directions (e.g. reduction of apathy or increased usage 

of signs) for half of the twenty completed observations. In only 

one case could negative results be observed while nine 

observations showed no change in the measured behaviours. 

There were considerable individual differences among the 

participants. Two of the participants showed little or no change in 

their behaviours, while two reduced the non-appropriate 

behaviours apathy, agitation and motor anxiety in favour of 

pointing to communication pictures and usage of signs. The 

conclusion drawn in this paper was that placing of communication 

pictures can have positive impact on the ability to communicate 

in individuals with moderate intellectual disability. 

 

Keywords: Intellectual disability, Augmentative and Alternative 

Communication, vertical integration 
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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till de deltagare och medarbetare som har bidragit till arbetet med 

uppsatsen.       

Jag vill även tacka övriga deltagare på dagliga verksamheten. Alla människor har 

erfarenheter, tankar och önskningar.  Sättet att kommunicera dessa skiljer sig åt, men alla har 

vi något att säga. Det gäller bara att lyssna. Det är i samspel med de berörda personerna som 

de bästa AKK-insatserna skapas. Tack för ett gott samarbete! 

Stockholm i maj 2018 

Liisa Keshmiri 
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Inledning    

 

Kommunikation sker oftast utan att vi behöver lägga så mycket energi på det, vi 

interagerar ständigt med vår omvärld. Det är först när hinder uppstår som vi blir 

medvetna över hur viktig en fungerande kommunikation är för att vi ska kunna 

vara delaktiga i ett socialt sammanhang.  

Personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF, är en heterogen grupp med 

stora individuella skillnader när det gäller symtombild och etiologi (APA, 2013). 

Många har kommunikativa svårigheter, antingen med språkförståelse eller med 

både språkförståelsen och att producera tal (Beukelman & Mirenda, 2013). 

Personer med måttlig IF behöver stöd och ledtrådar i den sociala och fysiska 

miljön för att kunna sortera intryck, kommunicera, hantera stress och vara 

delaktiga i sin vardag (Socialstyrelsen, 2015). Alternativ och kompletterande 

kommunikation, AKK, används som stöd vid bristande kommunikation 

(Beukelman & Mirenda, 2013). Bilder som stöd för förståelse och uttryck är ett 

ofta använt AKK-sätt. Ritade bilder symboliserar ord och AKK-användaren pekar 

på bilder för att uttrycka sig. Samtalspartners pekar på bilder samtidig som de talar 

och tydliggör på detta sätt sitt budskap. 

Personer med måttlig IF har få uttrycksmedel till sitt förfogande, vilket begränsar 

interaktionen med andra. Därför är det viktigt att personer i omgivningen aktivt 

erbjuder och själv använder AKK. Kommunikation är en så grundläggande 

egenskap hos oss människor att vi vid avsaknad av adekvata kommunikativa 

beteenden ersätter de med andra beteenden för att kunna påverka vår omgivning 

(Beukelman & Mirenda, 2013). Dessa kan antingen förbises eller upplevas som 

utmanande eller opassande. En snabb blick eller huvudrörelse kan var ett försök 

att initiera samtal, i stället för att säga nej kanske skriker personen.  

Daglig verksamhet är en av insatserna i Lagen om stöd och service för vissa 

funktionshindrade, LSS (1993:387). LSS är en rättighetslag som ska garantera 

personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. 

Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. För att kunna påverka 

innehållet i sin sysselsättning och aktivt delta behövs insatser för att stödja 

kommunikationsförmågan.  

Föreliggande studie genomfördes på en daglig verksamhet i en ort i mellersta 

Sverige där jag arbetar som aktivitetshandledare. Den dagliga verksamheten har 

28 deltagare med diagnosen måttlig till grav IF. Det uppstår dagligen situationer 
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där deltagarna saknar tydlighet och ett adekvat sätt att kommunicera. Exempel på 

sådan situation är alla de stunder där skifte från en aktivitet till annan sker och 

som innebär väntan.  Före lunch sitter det alltid några deltagare utanför matsalen. 

Bakom en sittbänk finns kommunikationsbilder på väggen för att erbjuda 

möjlighet till samtal.  Att vänta kan upplevs stressande, många av deltagarna har 

svårt att sitta still och att veta vad de ska göra. Enligt min erfarenhet används 

kommunikationsbilderna på väggen sällan av såväl personal som deltagarna.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur kommunikationsstödet för personer 

med IF kan utformas i de allmänna utrymmena på en daglig verksamhet så att det 

ökar möjligheten att kommunicera i situationer där man umgås med andra i väntan 

på aktivitet. Genom en AKK-intervention där bildstödets placering ändras 

undersöks om beteenden som kan uppfattas som kommunikativa, men som oftast 

förekommer på ett icke adekvat sätt, kan påverkas till att bli mer socialt 

accepterade. Resultatet registreras genom beteendeobservationer både före och 

efter interventionen som sedan analyseras statistiskt för att kunna mäta effekten. 

Eftersom studien genomförs på försöksledarens egen arbetsplats finns det risk för 

att förutfattade meningar och förväntningar färgar analysen (Langemar, 2008). 

Därför har deltagare och observatörer i möjligaste mån valts bland personer 

utanför dennes egen arbetsgrupp.  

I studien används ett vertikalt perspektiv (Strandberg, 2015) där olika 

förklaringsnivåer knyts samman; den enskilde individens fysiologiska egenskaper 

leder till beteenden som sedan i interaktion med omgivningsfaktorer påverkar 

individens grad av delaktighet. Den teoretiska integreringen av fenomen, 

beteenden samt olika kontexter är särskilt användbart för studier av 

vardagsfenomen. Detta sätt att se på en individs fungerande sammanfaller med 

det bio-psyko-sociala synsättet i International Classification of Functioning, 

Disability and Health, ICF (WHO, 2001). ICF ger ett standardiserat sätt att 

beskriva en individs funktionstillstånd utifrån kroppsfunktion/kroppsstruktur och 

aktivitet/delaktighet. Dessa påverkas av omgivningsfaktorer och personfaktorer. 

Genom ICF kan man beskriva och förklara såväl fungerande som 

funktionshindrande faktorer och det passar därför bra som verktyg vid planering 

av stödjande åtgärder (Pless & Granlund, 2012). 

Det finns få forskningsstudier om AKK-interventioner i naturligt förekommande 

ostrukturerade miljöer och situationer (Light & Naughton, 2015). De flesta 

studierna görs under kontrollerade förhållanden och med ett specifikt 

kommunikativt beteende i fokus och resultatet från dessa studier kan ge en 
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missvisande bild över betingelserna att använda sig av AKK i det riktiga livet.  

Denna studie har som mål att bidra med kunskap om AKK i den vardag som möter 

många AKK-användare. Att småprata är en viktig kommunikativ funktion, sällan 

uppmärksammat inom forskningen (Light & Naughton, 2015). Därför är det 

angeläget att närmare studera en situation som just innebär informella samtal med 

syftet att skapa social närhet. 

Fortsättningsvis presenteras de för studien relevanta teorierna. Därefter redovisas 

forskningsfrågan samt själva interventionen i ett metodavsnitt. Slutligen 

diskuteras resultaten utifrån de presenterade teorierna. 

 

Teori  

Intellektuell funktionsnedsättning 

Personer med IF bildar en heterogen grupp både gällande svårighetsgraden, 

etiologin samt förekomsten av andra psykiska eller fysiska sjukdomar (Liftshitz, 

Kilberg & Vakil, 2016). Diagnosmanualen DSM-5 (APA, 2013) framställer 

intellektuell funktionsnedsättning som en utvecklingsavvikelse som ska ha visat 

sig före 18 års ålder. Personer med IF har nedsatt förmåga i kognitiva funktioner 

såsom slutledningsförmåga, problemlösning, abstrakt tänkande, minne och 

planering. Dessa intellektuella funktioner kan mätas med intelligenstest och ger 

då resultat IQ under 70. IF innebär även brister i en persons adaptiva förmåga, att 

anpassa sig till sin vardag och vardagen till sig själv. Detta påverkar 

kommunikationsförmågan och möjligheten till delaktighet och självständighet. 

Enligt svårighetsgraden kan IF delas i lindrig, medelsvår, svår eller mycket svår. 

I Sverige används vid sidan av denna gradering beteckningarna lindrig, måttlig 

och grav IF. Denna gradering grundar sig på Kylens (2012) teorier om hur en 

person bearbetar information, lagrar erfarenheter och kunskap och använder sig 

av dessa. I denna uppsats används beteckningen måttlig IF, och då menas det att 

personen har en konkret verklighetsuppfattning som utgår från egna upplevelser. 

Personen förstår tal, men är behjälpt av bilder för att konkretisera ord och uttryck. 

American Associaton on Intellectual and Developmental Disability, AAIDD 

(2010), beskriver IF utifrån omgivningens påverkan på individens fungerande. 

AAIDD menar att det mänskliga fungerandet är ett samspel mellan intellektuell 

förmåga, adaptivt beteende, hälsa, delaktighet, miljö och stödåtgärder och IF är 

således resultat av detta samspel. Denna syn på IF ger oss verktyg till att planera 
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anpassade stödåtgärder och borde enligt Beukelman och Mirenda (2013) 

användas i stället för de traditionella diagnosverktygen baserade på IQ.  

En person med IF löper större risk än personer utan funktionsnedsättning att 

använda sig av beteenden som upplevs som problematiska (Beukelman & 

Mirenda, 2013). Brister i den kommunikativa förmågan är en starkt bidragande 

orsak till dessa beteenden och därför är insatser som ökar möjligheten att förmedla 

sig av yttersta vikt. 

Kommunikation 

Kommunikation kan definieras som en interaktiv process mellan minst två 

individer (Allwood, 2013). Genom kommunikation överförs information från en 

individ till annan så att informationen delas och blir gemensam, samtidigt som 

varje person har sin egen tolkning av budskapet. Kommunikation och kognition 

är nära sammanlänkade och språket fungerar som ett hjälpmedel för såväl 

kommunikation som kognition. Till exempel organiseras minnet delvis med hjälp 

av språket samtidigt som det utgör grunden för språkutvecklingen. Alwood (2013) 

menar dock att vi kan varsebli, minnas och tänka på sinnesnära fenomen utan 

hjälp av språket och alltså även kommunicera utan språk. Med en vidare definition 

kan kommunikation förstås som allt en individ gör, omedvetet eller medvetet. När 

omgivningen påverkas av beteendet blir det till kommunikation. 

Alternativ och kompletterande kommunikation 

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, betecknar alla de olika 

kommunikationssätt som kan användas för att ersätta eller komplettera ett 

bristande tal/ språk (Beukelman & Mirenda, 2013). Målgruppen för AKK är 

personer med medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar som påverkar 

förmågan att kommunicera genom språk/tal, till exempel intellektuell 

funktionsnedsättning, Cerebral Pares, autismspektrumtillstånd, Amyotrofisk 

lateralskleros, Multipel Skleros och förvärvad hjärnskada. AKK kan användas 

som uttrycksmedel, som stöd för uttryck och/eller förståelse eller som alternativ 

till uttryck och förståelse (von Tetzchner & Grove 2003). Personer med måttlig 

IF behöver AKK oftast som alternativ till både uttryck och förståelse. 

AKK-användaren behöver ett antal förmågor för att kunna kommunicera. 

Kommunikativ kompetens består av språklig, operationell, social och strategisk 

förmåga (Light, 1989). Även psykosociala faktorer, till exempel motivation, 

attityder och tillit är en del av den kommunikativa kompetensen (Light & 

McNaughton, 2014). Kommunikativa kompetenser behöver alltid ses som 
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integrerade med och beroende av de krav på kommunikation som finns i den 

sociala och fysiska miljön. En AKK-användare som kommunicerar med bilder är 

således inte bara beroende av sin egen förmåga att tolka och peka på bilder utan 

även av tillgången till bilder och omgivningens kunskap och attityder. 

Redskapen, AKK-sätten, kan delas i två huvudkategorier (Beukelman & Mirenda, 

2013): 

Hjälpmedelsoberoende AKK 

• Naturliga reaktioner 

• Signaler 

• Gester 

• Tecken som AKK. Det viktigaste ordet/orden i meningen tecknas. 

Tecken används tillsammans med tal. 

Hjälpmedelsberoende AKK 

• Grafiska representationer 

• Saker 

• Bilder 

• Ord 

Hjälpmedel kan vidare delas i låg- och högteknologiska, till exempel 

kommunikationsböcker och talapparater. En person med behov av 

kommunikationsstöd ska ha tillgång till en kombination av olika AKK-sätt, så 

kallad multimodal AKK (Beukelman & Mirenda, 2013). Kommunikationsbilder 

kan vara foton eller ritade svart-vita och färgbilder. Bilder som symboliserar 

substantiv är ofta ikoniska, medan symboler för verb och pronomen kan vara mer 

abstrakta och behöver läras in. Personens kognitiva nivå bestämmer typen, 

storleken, antalet bilder som visas samtidigt och hur ikoniska motiven är. En 

bildkarta består av rutor med bilder och bildtext. Kommunikation sker genom att 

peka på bilden med fingret/handen eller genom att titta på bilden. Personer med 

omfattande rörelsehinder kan behöva omgivningens hjälp i att peka. Personen 

behöver då själv kunna uttrycka ja och nej för att berätta att rätt bild pekas. 

Kommunikationsförmågan är beroende av både individfaktorer och av det stöd 

eller de hinder som finns i den sociala och fysiska omgivningen (Beukelman & 

Mirenda, 2013). Light och Naughton (2015) menar att AKK-interventioner 

traditionellt har inriktats mot personer med funktionsnedsättning utan att ta 

hänsyn till omgivningen eller att instruera samtalspartners i AKK-sättet. Enligt 
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Johnson, Inglebert, Jones och Ray (2009) är stöd, attityder och AKK-sättets 

egenskaper viktiga för lyckade insatser medan brist på träning samt bristfällig 

individanpassning påverkar insatserna negativt. Chung och Stoner (2016) menar 

att egenskaper hos alla inblandade parter, både AKK-användaren och 

samtalspartners runt denne, behöver beaktas. Vidare hävdar de att stöd, 

instruktion, samarbete, planering och tid är avgörande för en lyckad AKK-insats, 

något som även Beukelman och Mirenda (2015) beskriver. Att lära sig AKK sker 

inte intuitivt, ofta känns det onaturligt för personer i omgivningen att använda sig 

av AKK (Kent-Walsh, Murza, Malani & Binger, 2015; Pennington, Marshall & 

Goldbart, 2009). Studier har visat att riktade utbildningsinsatser till 

samtalspartners i omgivningen vid förskrivning av AKK-hjälpmedel har gett 

positiva resultat för AKK-användaren.  Att ha många tillfällen att kommunicera 

och en känsla av att bli lyssnad är en viktig del i framgångsrik AKK-användning 

(Johnson et al., 2009). Även motivation, att kommunikation leder till resultat 

genom att få någonting att hända eller att få känna närhet och samvaro, påverkar 

AKK-användaren. 

 

Genom att kommunicera ska vi kunna fylla följande funktioner: uttrycka behov 

och önskemål, utbyta information, uttrycka social närhet och anpassa oss till 

sociala krav (Light, 1989). AKK-insatserna är ofta riktade mot att personen ska 

kunna uttrycka sina behov och önskemål och de andra kommunikativa 

funktionerna förbises (Light & Naughton, 2015). Att småprata är att uttrycka 

social närhet och bildstöd anpassad till detta saknas ofta i AKK-sammanhang. 

 

 Forskning om AKK handlar ofta om interventioner som har skett under relativt 

kort tid och med en liten population eller fallstudier (Kent-Walsh & Binger, 

2018). Relevansen för större grupper AKK-användare kan därför delvis 

ifrågasättas. Kent-Walsh et al. (2016) anser emellertid att detta inte är enbart 

negativt. Eftersom gruppen AKK-användare är heterogen, ger en liten 

studiepopulation möjlighet till bättre individanpassning. De framgångsfaktorer 

som då identifieras kan sedan replikeras i större forskningssammanhang. Light 

och Naughton (2015) menar att forskningen behöver ha ett helhetsgrepp och 

studera AKK-insatser som bygger på personens förmågor i för personen naturlig 

miljö samt rikta sig både mot psykosociala individfaktorer och faktorer i miljön. 

Uppmärksamhet, minnesfunktioner och AKK 

För att kunna orientera sig i miljön och använda sig av AKK behövs bland annat 

minneskapacitet och uppmärksamhet. Uppmärksamhet kan delas i frivillig och 
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ofrivillig (Jensen, 2013). Båda formerna kan vara antingen externa, då våra sinnen 

är aktiverade för att ta emot intryck från omvärlden, eller interna inifrån kroppen. 

Rörelse, stark ljus och ljud, beröring, färg, ansikten, hot och fara och spatiala 

relationer drar till sig vår uppmärksamhet även om vi håller på med något annat. 

Den målstyrda uppmärksamheten, när man till exempel letar efter något, är 

minnesgraderad så att minnet av föremålet vi letar efter driver målsökandet 

(Jensen, 2013).  

Personer med IF har svårt att filtrera bort ovidkommande intryck och kan därför 

översvämmas av sinnesintrycken (Giuliani & Schenk, 2014). De formar mer 

sällan helhetsintryck och uppmärksammar i stället varje objekt för sig (Giuliani, 

Favrod, Grasset & Schenk, 2011). Ändringar i objektens position upptäcks därför 

tydligt, vilket kan leda till att ändringar i den visuella miljön ofrivilligt 

uppmärksammas och ökar den kognitiva belastningen. Även stora objekt med 

framträdande egenskaper drar till sig uppmärksamheten och kan störa 

koncentrationen. Kontexten spelar en viktig roll i hur vi registrerar objekt i miljön 

(Oliva & Torralba, 2007). Objekt som presenteras i ett bekant sammanhang 

upptäcks snabbare och är lättare att komma ihåg.  Bristande eller annorlunda 

uppmärksamhet kan även orsakas av trötthet, medicinering, epileptiska anfall eller 

personliga händelser som personen inte kan ge uttryck för (Dube & Wilkinson, 

2014).  

Minnet spelar en viktig roll i kommunikation, den hjälper oss att hålla en röd tråd 

i konversationen och kunna introducera nya diskussionsämnen (Beukelman & 

Mirenda, 2013). Arbetsminnet, AM, är lagringsplats för information så att den är 

nästan omedelbart tillgänglig för vidare bearbetning (Allwood & Malmgren, 

2013). Arbetsminneskapaciteten är nära sammanlänkad med intelligens och 

personer med IF presterar sämre AM-tester och kommer lättare ihåg information 

som kodas in visuellt (Allwood & Malmgren, 2013; Lifshitz, Kilberg  & Vakil, 

2016).  

Delaktighet 

AKK är inte ett mål i sig utan ett verktyg för att personen ska få ökad livskvalitet 

och kunna vara delaktig och ha självbestämmande i sitt liv (Light & Naughton, 

2015).  Delaktighet kan beskrivas som en individs engagemang i sin livssituation 

(ICF, 2001). Denna påverkas av både fysiologiska och psykologiska egenskaper 

hos individen och faktorer i omgivningen. Beukelman och Mirenda (2015) har 

utarbetat en modell för delaktighet som ett led i att implementera AKK. Det första 

steget är att identifiera kommunikativa behov i de situationer individen är/vill vara 
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engagerad i och ta reda på vilket sätt individen vill delta. Därefter identifieras 

faktorer som påverkar möjligheten till deltagande och skapar hinder för 

tillgänglighet.  När hindren är åtgärdade planeras intervention för både nuvarande 

och kommande behov. Både personen själv och de olika aktörerna i omgivningen 

behöver inkluderas för att skapa full delaktighet. Interventionen behöver sedan 

följas upp och utvärderas kontinuerligt. 

Socialstyrelsen (2014) rekommenderar ett salutogent arbetssätt (Antonovsky, 

Cederblad, Elfstadius & Lundh,1991) för att öka graden av delaktighet för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det salutogena förhållningssättet 

har fokus på personens styrkor och intressen och syftar till att skapa en känsla av 

sammanhang, att göra tillvaron begriplig, hanterbart och meningsfull. För att vara 

delaktig behöver personen veta vad som kommer att hända nu och framöver och 

förstå andra samt göra sig själv förstådd. Personen behöver även kunna hitta 

lösningar i situationer man ställs inför och ha en miljö anpassad till sina förmågor. 

Att känna motivation är en viktig faktor i att känna sig delaktig. 

 

 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med studien är att ta reda på hur AKK-stödet i miljön kan organiseras för 

att utveckla kommunikationsförmågan och öka delaktigheten för deltagarna på en 

daglig verksamhet. Genom en intervention undersöks om placeringen av 

kommunikationsbilder i de allmänna utrymmena påverkar hur de 

uppmärksammas och används.  

Forskningsfrågan är: Påverkas kommunikativa beteenden hos personer med 

måttlig intellektuell funktionsnedsättning till att bli mer adekvata under en 

ostrukturerad aktivitet på daglig verksamhet när bildbaserad AKK flyttas från 

väggen till personalen? 

                                                   

Metod 

Deltagare 

Eftersom jag ville studera en naturligt förekommande situation tillfrågade jag 

personer som vanligtvis vistas i de allmänna utrymmena i väntan på lunch om 

deltagande i studien. Fem personer, en man och fyra kvinnor i åldern 30-45, 

informerades med bildstöd och godkände själv eller genom god man deltagandet 
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i studien. Alla fem har måttlig IF, saknar talat språk, men kan tolka bilder.  Jag 

benämner deltagarna med bokstav; deltagare A, deltagare B och så vidare. 

Deltagarna A, B och C har individuellt bildstöd, som de själva sällan använder. 

Deltagare C kommunicerar främst med tecken som AKK, och tecknar det 

viktigaste ordet i meningen. I praktiken betyder detta att personen tecknar enstaka 

ord som omgivningen sedan, genom att ställa frågor till personen, försöker förstå. 

Även deltagare A använder tecken tillsammans med ljud. Deltagare B har ett 

rörelsehinder och sitter i rullstol. Personal pekar på bilder i kommunikationskartan 

och deltagare B bekräftar med ett tecken för ja eller nej att rätt bild pekas. 

Deltagare D använder sig av ljud och gester i sin kommunikation En av 

deltagarna, deltagare E, föll bort från studien på grund av frånvaro. Data i studien 

kommer från fyra deltagare. 

Procedur 

Miljön.  Korridoren vid sidan av matsalen innehåller bänkar att sitta på under 

väntan på lunch. Kommunikationsstöd i form av två bildkartor i storlek A3 med 

20 rutor var sitter på väggen bakom en bänk (bild 1). Vokabulären på bilderna 

består av så kallade kärnord (Beukelman & Mirenda, 2015), med vilket menas ord 

som ofta förekommer i det talade språket, till exempel ”mera”, ”stopp”, ”vänta”, 

”titta”. Ovanför kommunikationskartan hänger ett stort, abstrakt flerfärgat 

konstverk.  

                                                    

                                Bild 1. Kommunikationskartorna på väggen i hallen    

 

Observatörer. Fem personal genomförde observationerna. Uppgiften var frivillig 

och alla tillfrågade gav sitt medgivande. De fick sedan muntlig information om 

tillvägagångssättet. Vem som skulle observera vilken deltagare slumpades. I det 
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ursprungliga upplägget var det meningen att observatörerna byter deltagare 

mellan det första och andra observationsperioden för att undvika att förväntningar 

och erfarenheter påverkar resultatet. Detta visade sig dock vara svårt på grund av 

deras arbetsscheman. Därför bytte bara deltagare A och D observatör mellan 

observationstillfällena. 

Instrument 

Pilottest.  Innan det första observationstillfället genomförde försöksledaren och 

en av observatörerna provobservation av deltagarna A och C under väntan på 

lunch. Dessa deltagare valdes eftersom deras bildtolkningsförmåga är likvärdig 

och båda vistas dagligen i korridoren i väntan på lunch. Det ursprungliga 

observationsformuläret innehöll inga tidsangivelser, utan varje gång beteendet 

inträffade märktes det med ett kryss. Vid jämförelse efteråt upptäckte vi att medan 

deltagare A hade ett kryss i rutan för motorisk orolighet hade deltagare C tre kryss. 

Men i själva verket hade deltagare A gått runt i lokalen i 20 minuter, medan 

deltagare C hade tagit några steg från sittbänken vid tre korta tillfällen. Det var 

tydligt att både frekvens och duration är viktiga aspekter i beteendeobservationen, 

varpå observationsprotokollet ändrades så att tiden mellan 11:00 och 11:30 skrevs 

in i formuläret i fem minuters intervall.  

Observationsformulär. Observationerna gjordes med hjälp av ett 

observationsformulär (bilaga 1). De beteenden som finns upptagna i formuläret är 

sådana som personal ofta observerat och som återkommande diskuterats i 

verksamheten. Kategoriseringen av beteenden utgår ifrån beteendekategorier i ett 

existerande formulär The Neuropsychiatric Inventory (Kaufer et al., 1998) som 

innefattar 12 beteendekategorier. Av dessa valdes tre, agitation, apati och 

motorisk oro, till formuläret, eftersom de täcker de aktuella beteendena. Den 

fjärde och femte kategorin beskriver kommunikativa beteenden som deltagarna 

använder sig av, att peka på kommunikationsbilder och att teckna. Varje 

beteendekategori innehåller en till tre konkreta beteenden och formuläret är delad 

i fem-minuters tidsintervaller mellan 11:00 och 11:30. När beteendet observeras 

sätter observatören kryss i rutan för beteendet under tidsintervallet beteendet 

inträffat. Även om beteendet inträffar två gånger under en femminutersintervall 

räknas det för enkelhetens skull som en gång. Syftet med mätningen är inte att ge 

en exakt beskrivning av de observerade beteendet utan undersöka om frekvensen 

ändras efter interventionen.  
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Beskrivning av interventionen 

Baslinjemätning under två veckor. Observationerna genomfördes mellan 11:00 

och 11:30. Deltagaren som observerades väntade på lunch som vanligt. 

Observatören satt vid lämplig plats inom synhåll och var passivt deltagande i 

situationen i och med att observatören inte hade andra arbetsuppgifter till hands, 

men ändå fanns i miljön och samtalade vid tilltal med alla närvarande. 

Observationerna gjordes fem gånger för varje individ under två veckors tid. 

Intervention under en vecka. Kommunikationskartorna togs bort från väggen, 

medan konstverket fick sitta kvar. I stället tillverkades en knippa med sex ark 

laminerade kommunikationskartor med 20 bildrutor var. Innehållet består av 

samma kärnvokabulär som väggkartorna samt ord för känslor och åsikter. 

Bildkartorna är i storlek A4 eller 80% minskning av A4. Knippan med bildkartor 

bärs av personal hängandes i byxlinningen med en nyckelring som kan dras ut, 

vilket möjliggör att bilderna kan tas fram utan att de behöver lossas från 

nyckelringen (bild 2 och 3). Personal fick handledning i användningen av 

bildkartorna av försöksledaren och de användes i en veckas tid innan nästa 

observationstillfälle. 

                                        

  Bild 2 och 3. Kommunikationskartan hänger i nyckelknippan och kan dras fram vid samtal. 

 

Eftermätning under två veckor. Under det andra observationstillfället hade 

både observatören och övrig personal kommunikationskartorna på sig. 

Observationen skedde på samma sätt som vid tillfälle ett. Deltagare A och B bytte 

observatör sinsemellan, medan deltagare C och D observerades av samma 

personal vid båda tillfällen. Observationerna gjordes vid fem tillfällen. 
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Intervju. Efter de genomförda observationerna intervjuades observatörerna i en 

semistrukturerad gruppintervju med öppna frågor. Intervjun var kort, cirka 15 

minuter. Följande intervjufrågor ställdes:  

1. Hur upplevde du själva observationssituationen?  

2. Uppmärksammade du andra beteenden än de som fanns med i formuläret  

3. Upplevde du resultat av interventionen i andra sammanhang?  

Etiska överväganden 

Studien följer Vetenskapsrådets (2009) rekommendation om god forskningsetik. 

Informationskravet fylldes genom att deltagarna informerades muntligen och med 

stöd av bilder om vad studien innebär för dem och att deltagandet är frivilligt 

(bilaga 2). Fyra av deltagarna gav sedan sitt samtycke genom att peka på ”ja”- 

bild eller nicka. En av deltagarna fick information genom större och färre bilder 

(bilaga 3) utan att ha förmåga att ge sitt samtycke. När deltagarna själva hade 

informerats eller gett sitt samtycke kontaktade jag gode män/företrädare per 

telefon. Alla som kontaktades visade intresse för att deras huvudman ska delta i 

studien. Därefter skickade jag informationsbrev och samtyckesblankett för 

underskrift (bilaga 4 och 5). Konfidentialitetskravet innebär anonymitet för alla 

deltagarna, varför jag har valt bort närmare beskrivning av individuella egenskap. 

I enlighet med nyttjandekravet används det insamlade materialet endast till 

uppsatsen. 

Databehandling 

Insamlade beteendedata analyserades i huvudsak genom deskriptiv statistik. En 

övergripande analys av förändring mellan för- och eftermätning genomfördes med 

ett teckentest (Sign test; SPSS version 23). Teckentest är en icke-parametrisk 

version av t-test för parvisa mätningar när man antar att data inte är normalfördelat 

(http://infovoice.se/fou/bok/statmet/10000088.shtml). Intervjusvaren spelades in 

med mobiltelefon och transkriberades och redovisas i bilaga 6 utan ytterligare 

analys. 
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Resultat 

Generell beteendeförändring (se Tabell 1) 

Fem beteendekategorier (apati, motorisk oro, agitation, peka och teckna) 

skattades för fyra deltagare. Sammanlagt genomfördes således 20 observationer 

innan och 20 efter interventionen. Nio av observationerna indikerar ingen 

förändring, en observation visar absolut beteendeförsämring, medan tio visar 

absolut beteendeförbättring (Tabell 1). Apati, agitation och motorisk oro anses 

som icke adekvata och peka och teckna som adekvata kommunikativa beteenden. 

Detta ger en fördelning som blir statistisk signifikant (p=,012) analyserat med 

enkelt tecken test. 

Resultat för de olika variablerna (se Figur 1) 

Apati. Alla deltagare uppvisade apati innan interventionen, men frekvensen 

minskade för två, ökade för en och upphörde för en deltagare i eftermätningen.  

Motorisk oro. Även motorisk oro förekom hos alla deltagare under 

baslinjemätningen, men minskade i tre fall och försvann helt för en deltagare efter 

interventionen.  

Tabell 1. 

Observerad förändring från före (baslinjemätning) till efter interventionen (eftermätning): 

Minus (-) = förändring i oönskad riktning, dvs försämring; Plus (+) = förändring i önskad 

riktning, dvs förbättring; Noll (0) = ingen förändring, dvs samma frekvens innan som efter 

interventionen 

 

Beteende Förändring1 

Apati   
Individ A + 
Individ B + 
Individ C + 
Individ D - 
Agitation  
Individ A 0 
Individ B + 
Individ C 0 
Individ D + 
Motorisk oro  
Individ A 0 
Individ B + 
Individ C + 
Individ D 0 
Peka2   
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Individ A 0 
Individ B + 
Individ C + 
Individ D 0 
Teckna2   
Individ A + 
Individ B 0 
Individ C + 
Individ D 0 

 1 p = ,012; 2 Kommunikativa beteenden  

 

 

Agitation. Agitation uppvisades av två deltagare innan interventionen, men 

observerades inte alls efteråt.  

Peka. Två av deltagarna pekade på kommunikationsbilder i båda mätningarna 

med ökning av frekvens i eftermätningen. 

Teckna. Två av deltagarna tecknade, den ena med ökad frekvens i 

eftermätningen. 

Kommentarer till de individuella resultaten redovisas i bilaga 6. 
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Figur 1. Frekvens av beteenden innan 

(baseline) och efter interventionen 

(eftermätning). Individ A visade små ändringar 

under de båda mättillfällena. Individ B 

minskade de icke adekvata beteendena och 

pekade i större utsträckning under 

eftermätningen. Individ C hade markant 

minskning av apati och ökade både att peka och 

teckna. Individ D ökade frekvensen av apati 

avsevärt under eftermätningen. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka om kommunikationsförmågan hos deltagare 

på en daglig verksamhet förbättras när bildstödet placeras hos personalen i stället 

för att vara på väggen. Tio av de tjugo observerade beteendena förändrades i rätt 

riktning, det vill säga apati, motorisk oro och agitation minskade medan peka och 

teckna ökade. Analys med teckentest visar statistiskt signifikant skillnad (p=,012) 

mellan fördelning av beteenden i baslinje- och eftermätningen. 

Resultatet diskuteras först generellt utifrån de beskattade beteendena och sedan 

genom en vertikal integrering av olika förklaringsnivåer genom att kognitionens, 

samtalspartners och miljöns roll redovisas. Slutligen diskuteras resultatet i 

förhållande till delaktighet.  

Generellt. Resultatet visar stora individuella skillnader. De två deltagare, B och 

C, som uppvisade minskning av motorisk oro, apati och agitation ökade samtidigt 

de kommunikativa beteenden peka på bilder och teckna. Beteenden som uppfattas 

som icke adekvata kan således ersättas med AKK, något som diskuteras av 

Beukelman och Mirenda (2013). Deltagare A och D, som inte ökade beteendena 

peka eller teckna i eftermätningen, uppvisade inte heller någon märkbar 

minskning av apati, motorisk oro eller agitation. Deltagare D hade en markant 

högre frekvens av apati, vilket kan delvis bero på att observatörerna i baslinje- 

och eftermätningen beskattade beteenden olika eller att deltagare D mådde 

annorlunda under eftermätningen utan att kunna förmedla detta på annat sätt än 

genom sitt beteende (Dube & Wilkinson, 2014).  

Apati, att sitta utan att ta notis av omgivningen, var det beteende som förekom 

mest frekvent hos alla deltagare i baslinjemätningen. För deltagare C och i viss 

mån deltagare B ersattes apatin efter interventionen med att peka på 

kommunikationsbilder.  Att sitta till synes apatiskt verkar vara ett beteende som 

deltagarna är utlämnade till när de har få kommunikationsmedel till sitt 

förfogande. Att personer med stora kommunikationssvårigheter uppträder passivt 

beskrivs av Socialstyrelsen (2015) som en vanlig strategi tillsammans med 

motorisk oro, som också förekom hos alla deltagare innan interventionen. 

Motorisk oro försvann för deltagare B och minskade för deltagare C i 

eftermätningen. Observatören berättade i intervjun att deltagare C innan 

intervention gick planlöst runt i lokalen medan deltagaren i eftermätningen gick 

fram till personal som hade kommunikationsbilderna på sig och pekade på 
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bilderna för att initiera samtal, vilket tyder på att deltagaren har ökat sin 

kommunikativa kompetens (Light, 1989). 

Tid anges som viktig faktor inom AKK; det tar lång tid att lära sig att använda av 

AKK och samtal med hjälp av AKK tar längre tid än tal (Chung & Stoner, 2016). 

Interventionen i studien pågick i en vecka innan eftermätningen gjordes. Detta är 

en kort tid för deltagare med måttlig IF att anamma sig bildkommunikation i en 

ny situation. Detta kan vara en av orsakerna till att deltagare A och D inte använde 

de nya bildkartorna. Det framkom i intervjun att båda hade pekat på bildkartorna 

i ett annat strukturerat sammanhang för att begära saker. AKK-introduktion bör 

ske i motiverande sammanhang (Beukelman & Mirenda, 2013) och väntan på 

lunch var kanske inte rätt situation för deltagare A och D. En av utmaningarna när 

det gäller AKK är just att hitta individuella anpassningar, både när det gäller hur 

AKK-sättet ser ut och i vilka situationer den används (Johnson et al., 2009).  

Multimodal AKK, att använda flera AKK-sätt tillsammans, rekommenderas av 

bland annat Beukelman och Mirenda (2013) eftersom detta stärker 

kommunikationsförmågan. Deltagare C ökade efter interventionen både 

frekvensen av att använda tecken och peka på bilder. De nya bildkartorna hos 

personalen verkar ha stimulerat kommunikationen generellt och påvisar att de 

olika kommunikationssätten kan förstärka varandra. 

Kognition. Kommunikationsbilderna hamnade ofta bakom någons rygg i 

baslinjemätningen. För att kunna använda dem behövde deltagarna komma ihåg 

var de finns. Minnesbelastningen minskade efter interventionen eftersom bilderna 

nu är synliga och förekommer i ett sammanhang där samtal naturligt sker, de 

hänger på personal. Bilderna kan även hjälpa deltagarna att komma ihåg 

diskussionsämnet och kunna delta i längre samtal (Alwood & Malmgren, 2013; 

Beukelman & Mirenda, 2013) Eftersom minneskapaciteten är lägre för personer 

med IF (Allwood & Malmgren, 2013; Lifshitz, Kilberg & Vakil, 2016) behöver 

nya färdigheter introduceras under en längre tid. Att bli van och få upprepa många 

gånger underlättar att komma ihåg visuella stimuli (Giuliani et al. 2011) och 

därför borde interventioner, som den i föreliggande studie, pågå en längre tid för 

att säkert kunna avgöra om de kommunikativa beteendena ökar.  

Uppmärksamhet är en viktig kognitiv funktion när det gäller att tolka synintryck 

(Jensen, 2013). Att deltagare sällan använde kommunikationskartan på väggen 

även när den var fullt synlig kan bero på att det färgglada konstverket ovanför stal 

uppmärksamheten. Giuliani et al. (2011) beskriver att personer med IF lättare 

lägger märke till stora objekt och Jensen (2013) att uppmärksamheten dras till 
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färger. Bekant kontext underlättar att observera objekt i miljön (Oliva & Torralba, 

2007) och eftersom kommunikationsbilderna nu finns i ett socialt sammanhang, 

på personalen, kan de lättare uppmärksammas trots alla störningsmoment runt 

omkring. Även om uppmärksamheten fungerar normalt kan oförmåga att tala eller 

röra på sig göra det svårt att påkalla omgivningens intresse. Deltagare B är på 

grund av rörelsehindret helt beroende av att personer runt omkring tillhandahåller 

AKK-hjälpmedel. Observatören berättade att deltagare B stötte höga ljud 

(agitation) i situationer där andra samtalade utan att deltagaren hade möjlighet att 

delta. Efter interventionen flyttades AKK-bilderna till personalen och deltagare B 

uppmärksammade dem både genom att sträcka armen mot eller peka med blicken. 

De höga ljuden förekom inte alls under eftermätningen. 

Samtalspartners. En relevant fråga är om personal påverkas av bildplaceringen 

i lika hög grad som deltagarna, eftersom inte heller personal använde 

kommunikationsbilderna på väggen under baslinjemätningen. Delvis kan 

placeringen under konstverket förklara att bilderna inte uppmärksammades, men 

Johnson et al. (2009) menar att AKK-användarens egen aktivitet påverkar 

personerna i omgivningen att i större utsträckning själva använda sig av AKK. 

Det råder följaktligen en växelverkan mellan AKK-användaren och personerna 

runt omkring och eftersom deltagarna sällan pekade på bilderna på väggen gjorde 

inte personal det heller. I eftermätningen initierade deltagarna B och C samtal 

genom att peka på de nya bilderna och detta kan antas ge positiva effekter på 

personalen att själva aktivt använda sig av kommunikationsbilder.  

Personalens eget fokus på kommunikationsbilder under interventionen, i och med 

att de fick handledning, kan ha påverkat deltagarna positivt. Flera forskare betonar 

kommunikationspartners betydelse för AKK-framgång (Johnston et al.,2009; 

Light & Naughton,2015; Pennington et al., 2007). Trots att utbildning och 

information om AKK-sättet är en viktig del i förskrivningsprocessen av 

kommunikationshjälpmedel, saknas studier om hur långtidsutfallet av dessa 

insatser är. Ansvaret för att kommunikationsbilderna används är efter 

interventionen helt personalens, som ska komma ihåg att sätta fast bilderna i 

nyckelknippan. En viktig princip när det gäller personer med stora 

kommunikativa behov är att ansvaret att tillhandahålla och använda AKK finns 

hos personerna i omgivningen (Beukelman & Mirenda, 2013).  

Miljö och kontext. När beteendeobservationer görs i en vardagsmiljö är det 

omöjligt att ta hänsyn till alla störningsmoment som kan påverka resultatet. 

Deltagare A och D hade fokus på den kommande lunchen och iakttog matsalen 
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och köket. De hade svårt att skifta fokus även om det var lång tid kvar till lunch. 

Att anpassa sig till situationen är svårt för personer med måttlig IF (Kylen, 2012), 

i stället behöver omgivningen anpassas till personen. Introducerandet av bildstöd 

som personalen bar på sig hade ingen påverkan på deltagare A och D och i stället 

borde de erbjudas lugnare miljö utan störande intryck under lunchväntan. 

Deltagare B och C kunde med hjälp av det nya bildstödet delta i samtal och på så 

sätt ha en meningsfull sysselsättning under väntan. 

Delaktighet. I enlighet med Beukelman och Mirendas (2015) delaktighetsmodell 

har den kommunikativa miljön tillgängliggjorts genom att 

kommunikationsbilderna är väl synliga och alltid på plats, och därmed har 

deltagarnas möjlighet till delaktighet ökat. Enlig det salutogena förhållningssättet 

(Antonovsky, 1998) visar resultatet att känslan av sammanhang, att känna 

begriplighet, meningsfullhet och motivation under lunchväntan, troligen har ökat 

för deltagarna B och C i och med att de nu kan kommunicera mer ändamålsenligt. 

Även deltagare A och D har visat intresse för de nya bilderna i andra 

sammanhang, vilket möjligen påverkar deras delaktighet positivt. 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes på min egen arbetsplats vilket kan påverka resultatets 

pålitlighet. Att skapa tillräcklig distans till det studerade stoftet och kunna skilja 

på sin roll som forskare och anställd är ofta problematiskt. Att ta saker för givet, 

vara hemmablind, motverkades genom att använda fastställda metoder 

(Langemar, 2008), i det här fallet ett observationsschema och data-analys av 

materialet. Confirmation bias, att på förhand tro sig veta resultatet, är en risk som 

jag minskade genom att hålla mig neutralt till de pågående observationerna och 

inte fråga eller prata om dem under tiden studien pågick. Jag valde ett 

observationstillfälle, att vänta på lunch i korridoren, som jag själv inte deltar i och 

därför saknar erfarenhet av. Att ha fyra olika observatörer motverkar även det 

risken för hemmablindhet och bias. Vidare valdes alla deltagare utom en från 

andra grupper än min egen, så att mina egna föreställningar om hur det bör gå för 

en enskild person inte färgar tolkningen av resultat. Att hålla distans till stoftet 

försvåras även av det faktum att studiens resultat har direkt påverkan på min 

yrkespraktik, sättet att använda kommunikationsbilder på dagliga verksamheten. 

Där rekommenderar Langemar (2008) att under forskningens gång återkommande 

reflektera över hur ens eget förhållande till forskningsobjektet kan påverka 

resultatet. 
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Studiens representativitet kan ifrågasättas på grund av få deltagare, fyra personer. 

Att de flesta studierna som handlar om AKK görs med få deltagare diskuteras 

bland andra av Kent-Walsh el al. (2015), som menar att heterogeniteten bland 

AKK-användare lämpar sig bättre för små urval. Detta var tydligt även i 

föreliggande studie, som redovisade stora individuella skillnader bland 

deltagarna. 

En annan svaghet i studien är att det statistiska testet, teckentest, inte berättar 

någonting om styrkan i förändringen. Variansanalys, ANOVA, hade varit ett 

rimligare alternativ, men kunde inte användas på grund av få data med skev 

spridning samt avsaknad av säkrare och mer reliabla förändringsmått. 

Eftersom det saknas oberoende bedömning av observatörernas beskattningar kan 

reliabiliteten (Helgesson, 2015) inte bedömas. Trots att alla observatörer fick 

muntlig information vid samma tillfälle går det inte att garantera att de använde 

sig av samma mått i sina bedömningar. Eftersom observationerna gjordes vid fem 

tillfällen under två veckors tid fanns det möjlighet att hoppa över observation i 

fall deltagaren ansågs vara påverkad av till exempel sjukdom som kunde påverka 

resultatet. Detta stärker troligen reliabiliteten, att det är deltagarens typiska 

beteenden som beskattas. Den enda miljöändringen som gjordes i interventionen 

handlade om kommunikationsbildernas placering, övriga variabler i den fysiska 

miljön var konstanta. Den sociala miljön, vilka som rörde sig i lokalen, var 

skiftande. Stimuli såsom ansikten och rörelse attraherar uppmärksamheten 

(Jensen, 2013) och kan ha påverkat deltagares beteenden. Det är dock i denna 

miljö som AKK ska användas, vilket rättfärdigar att studien inte eliminerade 

denna störningsmoment. 

Validiteten (Helgesson, 2015) i studien är troligen tillfredställande. De beteenden 

som observerades hade identifierats på dagliga verksamheten tidigare och 

beskrivs även av Socialstyrelsen (2015) som ofta förekommande hos personer 

med kommunikationsproblem.  I intervjun framkom det att en av deltagarna hade 

ljudat flera gånger.  Även om betydelsen av ljuden inte alltid är lätta att tolka 

förstärker de deltagarens kommunikation. Att ljuda borde därför ha varit ett av de 

observerade beteenden. Att observera genom att filma kunde ha gett ytterligare 

information om de beteenden som faktiskt förekommer (Langemar, 2008). Film 

hade även gett möjlighet till oberoende bedömare och ökat på så sätt reliabiliteten 

i observationerna. Studien saknar kontrollgrupp som inte utsattes för intervention. 

Detta påverkar validiteten negativt eftersom det inte går att bevisa att de 

registrerade förändringarna berodde på interventionen. 
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Resultatet kan även diskuteras ur en etisk synvinkel. Har deltagarna i studien 

verkligen förstått vad deltagandet innebär och gett ett självständigt medgivande?  

Autonomt beslutsfattande kräver tre delkomponenter: personen måste vara 

beslutskompetent, ha relevant information och inte vara påverkad av tvång eller 

påtryckningar (Helgesson, 2015). Deltagarna befinner sig i beroendeposition 

eftersom jag är en av personalen, vilket gör det svårt att skilja min roll som 

forskare från mina sedvanliga arbetsuppgifter. Det går att hävda att 

forskningsintresset motiverar deltagandet, eftersom resultatet kommer direkt till 

gagn för deltagarna. Ett annat argument för att inkludera personer med nedsatt 

autonomi hittar vi hos Nussbaum (2009) som menar att det enda sättet för personer 

med IF som saknar förmåga att kommunicera sina tankar är att tillåta gode man 

och andra närstående att föra talan för dessa individer. Att bli sedd och hörd är en 

förutsättning att skapa delaktighet och väger tyngre än risken att bli utnyttjad. 

Slutsatser 

Studien pekar på att placeringen av kommunikationsbilder kan påverka de 

kommunikativa beteendena hos personer med måttlig IF. Att uppmärksamheten 

lättare riktas mot objekt på person än på väggen tyder på att den rumsliga 

placeringen av kommunikationsbilder spelar roll. Interventionen resulterade i 

ökning av kommunikation för två av deltagarna. Resultatet pekar på behovet av 

individuella anpassningar även när det gäller AKK som är menad för många olika 

individer. 

Johnson et al.(2009) menar att framgångsfaktorer inom AKK är generellt mer 

tillämpbara än de faktorer som leder till att AKK överges, eftersom dessa anses 

bero på individuella egenskaper. Resultatet, att bildplacering hos personalen kan 

underlätta kommunikation, borde följaktligen implementeras i större skala.  

Den föreliggande studien har belyst komplexiteten bland de element som 

samverkar i AKK. Det vertikala perspektivet och bio-psyko-sociala synsättet i 

ICF (2001) ger oss ett användbart verktyg för att systematiskt kartlägga 

påverkansfaktorer när vi planerar AKK-insatser.  

Perspektivering och framtida forskning 

Många medelålders och äldre personer med måttlig IF saknar individuell AKK. 

Därför är det angeläget att verksamheter för dessa personer tillhandahåller 

kognitivt och kommunikativt stöd i miljön. Det är dock en utmaning att utforma 

detta stöd på grund av de individuella behoven. Den föreliggande undersökningen 
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kan ses som en pilotstudie i det viktiga arbetet att öka delaktighet och 

självbestämmande inom LSS.  

Resultatet i studien ger uppslag för vidare forskning. För det första behövs det fler 

studier om AKK-användning i naturlig miljö för att få en heltäckande bild över 

hur individen och de olika miljöfaktorerna samspelar. Vidare behöver man 

bedriva studier i alla sammanhang där AKK används, i stället för att undersöka 

enstaka förmågor eller situationer. Ett tredje tema är att studera alla 

kommunikativa funktioner. Forskning om AKK handlar oftast om enstaka 

kommunikativa eller operativa beteenden i begränsade situationer (Kent-Walsh & 

Binger, 2018), men Light och Naughton (2015) menar att vi borde ändra fokus 

och börja se individen ur ett helhetsperspektiv, vilket betyder att det behövs 

forskning om den faktiska vardagen AKK-användarna befinner sig i. Den 

föreliggande studien ligger i linje med detta tankesätt.  

Studien har lyft fram personalens avgörande roll i AKK för personer med måttlig 

IF. Att vända på förhållandet och, istället för att kartlägga AKK-användaren, 

undersöka personerna i omgivningen och deras egenskaper och kapaciteter kan ge 

viktiga ledtrådar över hur vi kan underlätta AKK-användningen.  

Till sist håller jag med Light & Naughton (2015) som menar att målet i AKK-

insatser och forskning behöver tydligt riktas mot att skapa meningsfullhet och 

delaktighet. Att inkludera lycka, vänskap, erkännande, drömmar och allas positiva 

bidrag till vår värld som mål i AKK-insatser tydliggör att vi inte pratar om en 

enskild färdighet, utan om en grundläggande mänsklig funktion. 
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Bilaga 1. Observationsformulär (Originalet efter Kaufer et al. (1998) kan 

nerladdas från http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-
demens/Verktyg/Skattningsskalor-instrument/NPI--Neuropsychiatric-Inventory/ ) 

 

 

 

Beteende 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 

Agitation/upprördhet 

• Skriker 

• Sparkar, kastar 
saker 

       

Apati 

• Sitter utan att 
notis av 
omgivningen 
”har stängt av 

       

Motorisk rastlöshet 

• Går/springer 
fram och tillbaka 

• Gungar  

• Reser sig och 
sitter igen 

       

Pekar på 
kommunikationskarta 

       

Tecknar  
(Tecken som stöd)  

       

 

 

Beteendeobservation görs kl.11:00-11:30 dagligen under 5 dagar. Markera med sträck varje gång 

beteendet inträffar. Använd ny observationsblankett för varje dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Verktyg/Skattningsskalor-instrument/NPI--Neuropsychiatric-Inventory/
http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Verktyg/Skattningsskalor-instrument/NPI--Neuropsychiatric-Inventory/
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Bilaga 2. Samtyckesblankett med bildstöd 
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Bilaga 3. Samtyckesblankett med stora bilder. 
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Bilaga 4. Informationsbrev 

En studie om den kommunikativa miljön på en daglig verksamhet 

 

Som ett led i mina studier i handikappvetenskap kommer jag att skriva en kandidatuppsats. 

Uppsatsen beskriver en intervention som syftar till att organisera den fysiska miljön och 

personalens bemötande på ett sätt som möjliggör ökad delaktighet och möjlighet att 

kommunicera för våra deltagare. För att mäta effekten görs beteendeobservationer av ett 

antal deltagare både före och efter interventionen under en bestämd tidpunkt på dagen. 

Syftet är att kartlägga om beteenden som uppfattas som kommunikation blir mer adekvata 

efter modifieringen av miljön. Det som ändras är dels den visuella miljön, dels placeringen av 

kommunikationsbilder, som kommer att bäras av personal i stället för att vara på väggen.  

Att du får brevet beror på att den person du företräder kan kommunicera med hjälp av 

bilder och ofta vistas i situationen som ska observeras. Jag har informerat din huvudman om 

studien muntligt och med kommunikationsbilder. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

Alla uppgifter om enskilda personer kommer att redovisas anonymt. Jag kommer varken 

nämna namnet på dagliga verksamheten eller benämna de enskilda arbetstagarna, bara 

åldersspannet kommer att nämnas i texten. Det går inte heller att se vems resultat som 

redovisas. Jag beskriver inte heller personliga drag eller diagnos hos enskilda arbetstagare, 

utan kommer i texten att berätta att studien handlar om personer med måttlig intellektuell 

funktionsnedsättning med behov av kommunikationsstöd. Insamlade data kommer att 

förvaras i ett låst skåp. 

Studien erbjuder oss ett strukturerat sätt att undersöka hur vi ka utveckla den 

kommunikativa miljön på dagliga verksamheten. 

Du kan kontakta mig om du ha frågor eller vill veta mer. Det är också möjligt att få läsa 

uppsatsen innan den publiceras. 

Liisa Keshmiri 

liisa.keshmiri@frosunda.se                                                                                                                 

0760-22 04 61 

Handledare: Mikael Heimann, Professor i utvecklingspsykologi, Linköpings universitet   

mikael.heimann@liu.se                                                                                                                         

013-28 19 80 
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Bilaga 5. Samtyckesblankett för gode män 

 

Samtyckesblankett för deltagande i en studie om den 

kommunikativa miljön på daglig verksamhet 

 

Tack för att du visar intresse för att låta den du företrädet att delta i studien. 

Följande gäller för deltagandet i studien: 

• Deltagandet är frivilligt. 

• Det går när som helst att meddela mig att du vill avbryta deltagandet. Du 

behöver inte uppge någon anledning till att bryta.  

• Alla resultat kommer att behandlas anonymt. Det går inte att spåra vilka 

som har varit med i studien. 

• Materialet av observationerna sparas tills uppsatsen är färdig och 

godkänd. 

 

 

 

 

Jag har läst ovanstående, fått den information jag behöver och samtycker till 

att den jag representerar deltar i studien: 

 

 

………………………………………………………………………………….. 

Namnunderskrift 

 

……………………………………………………………………………………. 

Ort och datum 
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Bilaga 6. Individuella och intervjuresultat   

                    

                                                              Individuella resultat 

De individuella resultaten redovisas utifrån observationer och observatörernas 

intervjuutsagor. 

Deltagare A satt vänd mot matsalen, ofta utan att ta notis av omgivningen. 

Deltagaren tecknade enstaka ord som handlade om att äta eller pekade mot köket. 

Det finns ingen skillnad i beteendena mellan baslinjemätning och eftermätning 

utom för apati.  

Deltagare B visade skillnad mellan de två observationstillfällena. Under 

baslinjemätning ljudade deltagaren högt, vilket inte observerades i 

eftermätningen. Pekandet på kommunikationsbilderna ökade samtidigt som 

apatin minskade. Observatören uppmärksammade att deltagare B ofta tittade runt 

omkring sig utan att initiera kontakt med personer bredvid under 

baslinjemätningen. 

Deltagare C uppvisade stor skillnad mellan de två mättillfällena. Apati, att sitta 

utan att ta notis på omgivningen, försvann helt. I stället ökade pekandet på bilder. 

Från att ha pekat på väggkartor vid tre tillfällen pekade deltagaren 26 gånger på 

de nya kommunikationsbilderna. Även användningen av tecken ökade. Deltagare 

C uppvisade motorisk oro genom att röra sig runt lokalerna under 

baslinjemätningen. Deltagaren rörde sig runt i lokalen även under eftermätningen, 

men sökte sig nu till personal som hade bildstöd och initierade samtal. 

Deltagare D varken pekade på bilder eller tecknade under någon av 

observationerna. Deltagaren satt antingen utan att ta notis på omgivningen, eller 

iakttog vad som pågick i matsalen. Apati ökade från åtta tillfällen till 24 i 

eftermätningen och agitation försvann helt. 

Intervjuresultat 

Tre av observatörerna intervjuades i grupp och en av intervjuerna gjordes i 

telefon, eftersom personen hade slutat sin anställning på den dagliga 

verksamheten. Alla observatörer upplevde att själva observationen inte påverkade 

situationen eller deltagarna.  

”Det brukar ju sitta personal med och vänta på lunch, det var ingen skillnad.” 
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En av observatörerna rapporterade ofta förekommande beteenden som inte fanns 

upptagna i formuläret gällande deltagare A, som använde ljud för att förstärka sin 

kommunikation. I övrigt upplevde observatörerna att de beteenden som fanns i 

formuläret var relevanta. 

Enligt observatörerna har alla deltagare använt de nya kommunikationsbilderna 

på eget initiativ i andra sammanhang. Deltagare B har initierat samtal genom att 

ögonpeka på kommunikationskartan. Deltagare C har sökt sig till personal som 

har bilderna hängandes i nyckelknippan även vid andra tillfällen än under 

lunchväntan. Deltagare A har pekat på kartan hos personalen och sedan på bilden 

föreställande surfplatta och på detta kunnat säga att vad hen vill göra. Deltagare 

D har pekat på bildkartan under lunchsituationen för att få personalens 

uppmärksamhet och sedan tecknat ”mer” och gett sitt glas till personalen. 

 

 

 

 

 

 


