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Sammanfattning: 

Alla kan inte kommunicera med hjälp av tal. Då kan alternativ och kompletterande 

kommunikation användas (AKK). Personer med utvecklingsstörning utgör en stor grupp av 

AKK-brukare. Det är viktigt att beakta möjliga hinder i omgivningen för brukarens 

kommunikation. För en framgångsrik interaktion krävs även kunskap hos 

kommunikationspartnern. Mellan personal och personer med utvecklingsstörning är en 

fungerande kommunikation en väsentlig del av vården. Exempelvis så möjliggör en 

fungerande kommunikation brukarnas självbestämmanderätt och delaktighet. Genom att 

utbilda och handleda kommunikationspartner kan möjliga hinder i kommunikationen och 

växelverkan med brukare minskas. I tidigare undersökningar har det kommit fram att det 

finns ett behov av och önskan att få AKK-utbildning och handledning för personal inom 

Kårkulla samkommun. Sådan utbildning har arrangerats i Östra Nyland under åren 2015-

2017. 

Syftet med avhandlingen var att utreda effekten av AKK-utbildning som utförts på Kårkulla 

i Östra Nyland 2015-2017. Syftet var att utreda personalens egna upplevelser av 

utbildningens effekt och att utreda om brukarna gynnats av personalutbildningen.  Data 

samlades in med en enkät som alla som deltagit i AKK-utbildningen ombads fylla i. Utöver 

det bads även pedagogiska handledare i en annan enkät bedöma om de observerat 

förändringar i kommunikationen mellan personal och brukare på de olika enheterna. 

Sammanlagt deltog 40 anställda i personalenkäten och 2 pedagogiska handledare svarade 

på enkäten riktad till dem. 

Resultaten av studien visade att personalen upplevde att de hade lärt sig om flera AKK-

metoder än de kände till före utbildningen och börjat använda dem mera i sitt arbete. De 

upplevde också att de utvecklats som kommunikationspartner och bland annat fått en 

positivare syn på användningen av kommunikationshjälpmedel och kan lättare anpassa sin 

egen kommunikation utgående från brukarens behov. Personalen ansåg i varierande grad att 

utbildningen även gynnat brukare. De upplevde att brukare och växelverkan med brukare 

gynnas av användningen av AKK. De upplevde också att brukarna använde mera AKK och 

att deras delaktighet ökat. Däremot var det svårare för personalen att bedöma om brukarna 

initierat kommunikation oftare, blivit självständigare och om mängden utmanande beteende 

minskat. De pedagogiska handledarna hade observerat positiva förändringar i 

kommunikationen mellan personal och brukare, både på boendeenheter och på enheter för 

dagverksamhet. Det verkar som AKK-utbildning kan bidra till att personalens kunskap om 

och användning av AKK ökar, att de utvecklas som kommunikationspartner och att även 

brukare delvis gynnas av personalens utbildning.  

Nyckelord: AKK, kommunikation, kommunikationspartner, Kårkulla, personalutbildning, 

utvecklingsstörning  
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1 Introduktion 

 

Kommunikation är en mänsklig rättighet (Förenta nationerna, 2008) och en väsentlig 

del av de mänskliga grundbehoven (Maslow, 1943). Genom interaktion gör 

människan sig hörd, uttrycker åsikter och känslor, deltar i socialt umgänge och har en 

möjlighet att påverkar sin omgivning (Light, 1988). Det här görs för det mesta 

genom språk och tal. En del människor kan, på grund av olika orsaker, inte 

kommunicera med tal och behöver då ett annat kommunikationssätt för att ersätta 

eller komplettera det bristfälliga talet. Det här kallas alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK) (Beukelman & Mirenda, 2013).    

 Den kommunikativa rättigheten verkställs genom olika lagar, 

förordningar och riktlinjer. I Förenta Nationernas (FN) deklaration om de mänskliga 

rättigheterna specificeras det att den här kommunikativa rättigheten ska gälla alla, 

oberoende av uttryckssätt och eventuella hinder (FN, 2008). Utöver den här allmänna 

rättigheten förekommer även specifika kommunikativa rättigheter som 

sammanfattats av The National Joint Committee for the Communication Needs of 

People with Severe Disabilities (Brady m.fl., 2016). De här rättigheterna borde 

beaktas i interaktion med personer med svåra funktionsnedsättningar. Exempel på de 

här rättigheterna är: rätt att uttrycka åsikter, fråga, bli informerad om händelser och 

rätt till social interaktion och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 

(Brady m.fl., 2016). 

  Eftersom kommunikation grundar sig på växelverkan är det inte 

tillräckligt att personen med kommunikationssvårigheter har tillgång till AKK 

(Beukelman & Mirenda, 2013). För en framgångsrik kommunikationssituation krävs 

det aktivt deltagande av båda parterna (Launonen, 2004). Därför krävs det att även 

kommunikationspartnern har kunskap om AKK samt om hur hen kan stödja 

kommunikationen (Kent Walsh & McNaughton, 2005). Anställda som arbetar med 

personer med kommunikationssvårigheter borde därför få utbildning i AKK för att 

kunna stödja brukarnas kommunikation.    

1.1 Alternativ och kompletterande kommunikation 

 

Olika AKK-metoder och AKK–hjälpmedel används för att ersätta eller komplettera 

bristfälligt tal och språk (von Tetzchner & Martinsen, 1999). American Speech 

Language and Hearing association (ASHA) definierar AKK som metoder för att 
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förbättra språkproduktion och språkförståelse, och därmed uppnå en mer effektiv och 

funktionell kommunikation. Det främsta målet med AKK är att ge brukaren en 

möjlighet att effektivt växelverka i samspel och att delta i aktiviteter som de själva 

valt (Beukelman & Mirenda, 2013). AKK-begreppet innefattar brukare, redskap och 

omgivning. Brukare är personen med behov av AKK och redskap är hjälpmedlen 

eller metoderna som används. Omgivningen består av både den fysiska omgivningen 

samt attityder och förmågor hos personer i brukarens omgivning. Till deras uppgift 

hör att möjliggöra en fungerande kommunikation genom att skapa 

kommunikationssituationer och stödja AKK-användningen (von Tetzchner & 

Martinsen, 1999). Ofta är den andra skickligare kommunikatören i samspelet det 

viktigaste hjälpmedlet i AKK-användning (Papunet, 2015). Kommunikationspartnern 

kan nämligen anpassa och justera sitt beteende så att kommunikationen underlättas 

för den som har svårigheter att kommunicera med tal (Papunet, 2015).

 AKK-brukare är en mycket heterogen grupp och svårigheterna kan vara 

medfödda eller förvärvade (Beukelman & Mirenda, 2013). Exempel på medfödda 

svårigheter som kan leda till behov av AKK är cerebral pares, autism och verbal 

apraxi. Förvärvade medicinska diagnoser som ofta leder till behov av AKK är 

amytrofisk lateralskleros (ALS), traumatisk hjärnskada och stroke (Beukelman & 

Mirenda, 2013). Personer med utvecklingsstörning utgör en betydande grupp av 

AKK-brukarna.     

 På grund av heterogeniteten bland personer med behov av AKK är även 

deras svårigheter i språk och tal mycket varierande, och därmed varierar även deras 

behov av AKK (von Tetzchner & Martinsen, 1999). En del av brukarna använder 

bara AKK under en kort period i språkutvecklingen, medan andra kan ha behov av 

AKK under hela livet. Von Tetzchner och Martinsen (1999) delar in AKK-brukare i 

tre grupper baserat på deras behov av ersättande eller kompletterande 

kommunikation: personer som behöver AKK som medel för uttryck, personer som 

behöver AKK som stöd för förståelse och uttryck samt personer som behöver AKK 

för att ersätta tal. 

 1.1.1 Olika AKK-metoder. AKK-metoder kan delas in i två grupper, 

hjälpmedelberoende och hjälpmedeloberoende (Beukelman & Mirenda, 2013; 

Huuhtanen, 2011a). AKK-metoder som är hjälpmedeloberoende är t.ex. gester, 

tecken som stöd och teckenspråk (Huuhtanen, 2011a). Kroppsspråk såsom gester och 
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miner är något som kommer naturligt för de flesta (Huuhtanen, 2011a) och det krävs 

därmed ingen särskild träning. Däremot är det väsentligt för 

kommunikationspartnern att vara medveten om det egna kroppsspråket om 

mottagaren har kommunikativa svårigheter. Ett stelt kroppsspråk kan hindra den 

andra från att uttrycka sig med gester och miner (Huuhtanen, 2011a).  

 Tecken som stöd är den mest använda AKK-metoden i Finland 

(Huuhtanen, 2011a). Tecken som stöd baserar sig också delvis på mimik och 

kroppsspråk, och det tecknade ordets innebörd är ofta tydligare (Beukelman & 

Mirenda, 2013). När tecken som stöd används, tecknas enskilda nyckelord 

(Huuhtanen, 2011a). Tal och tecken som stöd används sida vid sida. Användningen 

av tecken som stöd stöder ofta också en enklare meningsbyggnad och långsammare 

tal (Huuhtanen, 2011a). För alla är det inte möjligt att använda tecken som stöd och 

orsaker till det här kan vara t.ex. motoriska svårigheter (Beukelman & Mirenda, 

2013).      

 Grafiska symboler kan vara t.ex. ritade bilder, skrivna ord, fotografier, 

Bliss-symboler och piktogram (Huuhtanen, 2011b). Hurdana grafiska symboler som 

används och i vilken mån varierar beroende på individen, liksom med alla AKK-

metoder. Grafiska symboler kan användas med t.ex. tekniska hjälpmedel, 

kommunikationsmappar eller kommunikationstavlor. Bilder kan användas bland 

annat för att strukturera händelser och som benämning för föremål. För personer med 

ett mera utvecklat språk kan Bliss-språk vara ett alternativ (Huuhtanen, 2011b).  

 Snabb ritteknik går ut på att man snabbt ritar bilder på papperslappar 

(Merikoski, 2011). I samband med den ritade bilden finns även alltid frågetecken för 

att personen med kommunikationssvårigheter ska kunna utveckla vad hen menar. Det 

är viktigt att själva ritandet går snabbt (Merikoski. 2011).    

 Med samtalsmatta används tre olika typer av bilder för att underlätta 

förståelse och öka på personen med kommunikationssvårigheters möjlighet att svara 

(Murphy, 1998).  Bildsymbolerna utgörs av ett ämne och sedan finns det ännu 

specifika bilder om ämnet, alternativen. Utöver det finns det en visuell skala som 

hjälper brukaren att uttrycka hur hen känner för ämnet eller alternativet i fråga 

(Murphy, 1998). I en studie av Murphy och Cameron (2008) framkom det att 

samtalsmatta kan vara en viktig resurs för att öka effektiviteten av kommunikationen, 

samt för att öka brukarnas möjligheter att uttrycka sina åsikter. Med hjälp av 

samtalsmatta kan brukarna bli mera delaktiga i beslut angående sin egen vård och 
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rehabilitering genom att t.ex. uttrycka egna målsättningar (Murphy & Boa, 2012). 

Samtalsmatta kan användas med bilder på en fysisk matta, eller på pekplatta eller 

dator (Talking Mats, 2019).   

 Föremålskommunikation är konkretare än bildkommunikation, i och 

med att det går att känna och smaka på föremålen (Huuhtanen, 2011b). Personer som 

kan ha nytta av föremålskommunikation är personer med svår utvecklingsstörning 

och personer med stora perceptionssvårigheter. När föremål används i 

kommunikation måste man lära sig hur man använder föremålet i kommunikationen 

(Huuhtanen, 2011b). Föremålet som används i kommunikationen kan vara det riktiga 

målföremålet, en miniatyr av objektet, ett associativt föremål, ett objekt som 

representerar en grupp, en del av ett objekt eller ett abstrakt föremål (Vicker, 1998). 

Kommunikation med föremål och grafiska symboler är långsammare än att 

kommunicera med tal. Det här kan vara frustrerande för båda parterna, och det är bra 

att lära ut kommunikationsstrategier för att minska på frustration (Huuhtanen, 

2011b).      

 Det förekommer även olika tekniska hjälpmedel (Ylätupa, Huuhtanen, 

Ohtonen & Roisko, 2011). Det kan vara talsynteser med inspelade meddelanden eller 

hjälpmedel med tangenter så att man själv kan knappa in sitt meddelande. Tekniska 

hjälpmedlen kan även möjliggöra kommunikation på distans (Ylätupa m.fl., 2011).

 Huomioivaa yhdessäoloa päivittäin (HYP, Hanging out program. 

Interaction for people at risk of isolation, 2008) är inte en AKK-metod, utan en 

strategi för att stödja interaktion (Kehitysvammaliitto, 2019). HYP går ut på att ta 

åtminstone 10 minuter per dag till att kommunicera med en person med 

kommunikationssvårigheter som är i risk att bli utanför. Det övas på att 

uppmärksamma den andra personens signaler till kommunikation, och på att uppnå 

en framgångsrik interaktionssituation för båda parterna (Kehitysvammaliitto, 2019). 

Det är viktigt att omgivningen uppmuntrar brukaren till att använda olika typer av 

AKK (Huuhtanen, 2011a). 

1.2 Definition av utvecklingsstörning 

 

Hur begreppet utvecklingsstörning definieras varierar och beror delvis på 

utgångspunkt. Begreppet kan definieras utgående från funktionsförmåga, medicinsk 

synvinkel eller en kombination av dessa (Verkkopalvelu kehitysvammaisuudesta, 

2019). I lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda (2016/381 1§1) är en 
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person med utvecklingsstörning någon vars utveckling eller psykiska funktioner 

hämmats eller störts på grund av medfödd eller förvärvad skada, och som inte baserat 

på någon annan lag får det stöd de behöver (Finlex, 2019).  

 Enligt The American Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities (AAID) ska det förekomma en betydlig nedsättning i intellektuell 

funktionsförmåga, vilket innebär en intelligenskvot under 70-75. Det bör också 

förekomma en betydlig nedsättning inom adaptivt beteende. Den här nedsättningen 

ska också förekomma före 18-års ålder. Bristfälligt adaptivt beteende kan förekomma 

inom sociala förmågor, kommunikation, självomsorg, självkontroll, 

inlärningsförmåga och inom personens förmåga att fungera i samhället och i arbete. 

Den här nedsättningen ska också förekomma före 18-års ålder (AAID, 2019). 

 I världshälsoorganisationens (WHO) internationella 

sjukdomsklassifikation (ICD-10) definieras psykisk utvecklingsstörning som ett 

tillstånd som när ens psykiska utveckling avstannat så är den inkomplett. Färdigheter 

som påverkas av det är t.ex. språkliga, sociala och motoriska färdigheter. Psykisk 

utvecklingsstörning kan förekomma med eller utan andra fysiska och psykiska 

svårigheter (ICD-10, 2011). De fyra olika svårighetsgraderna för psykisk 

utvecklingsstörning bestäms utgående från intelligenskvot. Den psykiska 

utvecklingsstörningen kan vara lindrig, medelsvår, svår eller grav (Kaski, Manninen 

& Pihko 2012). Intelligenstestet kan även kompletteras med bedömning av sociala 

kompetenser.    

 Utvecklingsstörning är oberoende av definition något kvarstående, och 

det krävs varierande stödåtgärder under individens liv (Kaski m.fl., 2012). I den här 

avhandlingen benämns personer med utvecklingsstörning som får service av 

Kårkulla samkommun som brukare. Kårkulla samkommun är en organisation som är 

verksam i Svenskfinland och som erbjuder olika tjänster för personer med 

utvecklingsstörning (Kårkulla Samkommun, 2015).  

1.3 Kommunikation och personer med utvecklingsstörning 

   

Av personer med utvecklingsstörning är det ungefär 60 % som har någon typ av 

kommunikationssvårighet och ungefär 33 % kan inte delta i interaktion med tal 

(Kaski m.fl., 2012). Vanligt förekommande språkliga svårigheter hos personer med 

utvecklingsstörning är försening av språkutvecklingen, artikulationssvårigheter och 

svårigheter med språkförståelse (Beukelman & Mirenda, 2013). Hos personer med 
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autism är det vanligt förekommande med pragmatiska svårigheter (Kaski m.fl., 

2012).        

 En stor del av brukare på boende eller andra vårdenheter för personer 

med utvecklingsstörning har behov av AKK. I Eks (2013) studie om användning av 

AKK hos personal som arbetar med personer med utvecklingsstörning i 

Svenskfinland framkom det att vårdarna på Kårkulla uppfattade att 54 % av deras 

klienter inte kunde kommunicera med tal, och därmed var i behov av AKK. I en 

studie utförd i Nya Zealand framkom det att nästan en tredjedel av personer med 

psykisk utvecklingsstörning på boende var lämpade för AKK-intervention 

(Sutherland m.fl., 2014). Hos personer med utvecklingsstörning och personer med 

autismspektrumstörning förekommer det ofta även utmanande beteende (Emerson 

m.fl., 2001). För personal kan det här vara svårt, men i en del undersökningar har det 

utmanande beteendet minskat efter olika typer av AKK-insatser (Frea, Arnold & 

Vittimberga, 2001; McGilton, m.fl., 2009; Walker & Snell, 2013). I en 

översiktsartikel angående kommunikationsintervention för personer med grav 

psykisk utvecklingsstörning eller annan utvecklingsstörning framkom det att om den 

kommunikativa interventionen är systematisk, stöder det individerna så att de kan 

utveckla sina kommunikativa förmågor (Snell m.fl., 2010) . 

 Vilken AKK-metod eller vilket hjälpmedel som används varierar hos 

personer med utvecklingsstörning baserat på svårighetsgrad, individuella behov och 

preferenser (Kaski m.fl., 2012; van der Meer, Sigafoos, O’Reilly & Lancioni, 2011). 

Personer med en grav utvecklingsstörning använder sig kanske bara av kroppsspråk 

och för en person med grav eller svår utvecklingsstörning kan användningen av 

objekt i kommunikation vara mest effektivt. En person med en svår, medelsvår eller 

lindrig utvecklingsstörning kan möjligtvis använda sig av symboliska AKK-metoder, 

som t.ex. tecken eller bilder (Kaski m.fl., 2012). I studien av Ek (2013) var de tre 

vanligaste AKK-metoderna som personalen använde med personer med 

utvecklingsstörning bildschema, tecken som stöd och gester.     

1.4 Kommunikation mellan personal och brukare  

 

Kommunikation mellan personal och brukare är essentiell för en bra vård (Finke, 

Light & Kitko, 2008). Det uppstår dock inte alltid en jämlik interaktion mellan 

personer med svår eller grav utvecklingsstörning och personal (Vuoti, Burakoff & 

Martikainen, 2009). När kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och brukare 
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inte fungerar förekommer det ofta en känsla av frustration och oro (Finke m. fl., 

2008; Murphy, 2006).     

 Hinder för kommunikation kan utgöras av faktorer på individnivå och 

av faktorer i omgivningen (Beukelman & Mirenda, 2013). Calculator (1999) 

sammanfattade faktorer som kan påverka framgången av interaktion. En faktor som 

kan främja eller hämma interaktionen är själva AKK-hjälpmedlet eller metoden, t.ex. 

om det inte finns tillgängligt eller inte lämpar sig för individen. AKK-brukarens 

egenskaper påverkar också interaktionen, t.ex. personlighet, motivation, inställning 

till AKK, språkförmåga och kognitiv förmåga inverkar. Förutom brukarens 

egenskaper är även kommunikationspartnerns egenskaper väsentliga. Utöver de 

ovannämnda egenskaperna kan även hens relation till AKK-brukaren och hens AKK-

färdigheter påverka. Även kvalitet på AKK-instruktioner som brukare och 

kommunikationspartner har fått är en påverkande faktor. Övriga kontextuella 

faktorer som kan bidra till hur framgångsrik interaktionen blir är t.ex. själva 

möjligheter till kommunikation eller brukarens livskvalitet.   

 Orsaker till att interaktionen inte fungerar kan bero på faktorer hos 

AKK-brukaren själv, t.ex. att hen inte kan använda AKK-metoden i fråga eller att det 

finns hinder i den fysiska miljön (Calculator, 1999). Sådana hinder i 

kommunikationen kallas för tillgänglighetsbarriärer (Beukelman & Mirenda, 2013). 

Medan hämmande faktorer som beror på personer utöver AKK-brukaren kallas för 

möjlighetsbarriärer. Möjlighetsbarriärer kan bero på attityder eller i brister i kunskap 

eller färdigheter hos medmänniskor, men även av riktlinjer och lagstiftning i 

samhället (Beukelman & Mirenda, 2013; Calculator, 1999).   

 I en undersökning av Bradshaw (2001), där personalens subjektiva 

upplevelse av sin kommunikation med personer med utvecklingsstörning 

undersöktes, framkom bland annat att de överskattade mängderna AKK de använde 

och underskattade hur mycket verbal kommunikation de använde sig av. Det 

framkom även att en stor del (45 %) av kommunikationen mellan personal och 

brukare låg utanför brukarens förståelseförmåga. Personalen hade även svårigheter i 

att anpassa sin kommunikation utgående från brukarens behov och förmågor 

(Bradshaw, 2001). Murphy (2006) rapporterade att vårdpersonal hade svårigheter att 

förstå orsakerna bakom brukarnas brister i kommunikationen, och konkluderade 

därmed att vårdpersonal har behov av relevant träning i kommunikationsstrategier 

och AKK, samt bör ha tillgång till lättillgängliga resurser.   
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 Det är viktigt att beakta individen och individuella faktorer hos 

brukaren som kan främja eller hämma kommunikationen (Socialstyrelsen, 2003). I 

Världshälsoorganisationens internationella klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa (ICF) poängteras en holistisk syn på hälsa. Faktorer i 

hälsotillstånd, kroppsfunktioner eller hos individen och omgivningen kan stödja eller 

hindra individens möjligheter att utföra aktiviteter eller hens förmåga att delta. Ett 

exempel på interaktionen mellan komponenterna i ICF-modellen för personer med 

utvecklingsstörning och kommunikationssvårigheter illustreras i figur 1. Alla dessa 

bör beaktas för att få en fullständig uppfattning om individens funktionsförmåga 

(Socialstyrelsen, 2003). 

 

 

I och med att individuella behov och skillnader poängteras inom flera modeller inom 

vården har det även blivit ändringar i olika lagar angående vården. Ett exempel på 

det här är ändringar i specialomvårdslagen som kom i kraft 2016 (social- och 

hälsovårdsministeriet, 2016). Den nya lagen ska stärka självbestämmanderätt och öka 

självständighet hos personer med utvecklingsstörning. I paragraf 42A (kap. 3a) 

betonas det att det i service- och vårdplanen ska beaktas individuell 

kommunikationsförmåga, och att AKK-metoder lämpliga för individen ska 

användas. Utgångspunkten ska vara individens behov och förmågor och det betonas 

att individuella behov ska beaktas i vården och att det ska finnas möjlighet till 

Figur 1.  Skribentens ombearbetade version av den aktuella interaktionen mellan ICF-

komponenterna (Socialstyrelsen, 2003).  
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kommunikationssätt som passar brukare.    

 Allt det här ökar behovet av kunskap om AKK hos personal som 

arbetar med personer med utvecklingsstörning. Lagen har även delvist motiverat 

ibruktagande av en mera individcentrerad vårdplan (person-centered-planning, PCP) 

också på Kårkulla. Inom Kårkulla samkommun har den här lagändringen synts i 

insatsen att beakta individuella kommunikationsbehov och -sätt. 

1.5 AKK-utbildning för kommunikationspartner 

 

Under de senaste årtiondena har interventioner för personer med 

kommunikationssvårigheter gått från fokus på specifika metoder till en mera 

funktionell kommunikation (Brady m.fl., 2016). Antalet studier angående träning för 

kommunikationspartnern har också ökat och intresset för området har vuxit (Kent-

Walsh m.fl., 2015). McGilton med flera (2009) sammanfattade resultaten i artiklar 

som publicerats mellan 1985-2007 om kommunikationsintervention för personal som 

arbetade på boenden. Det framkom att de vanligaste sätten som användes för att lära 

ut olika kommunikationstekniker var kognitiva (lära sig om kommunikation), 

beteendemässiga (öva med brukare) och psykologiska (individuell feedback).  

 I en metaanalysartikel angående effekten av AKK-instruktioner för 

kommunikationspartner, i vilken 17 fallstudier granskades, var den huvudsakliga 

slutsatsen att utbildning av kommunikationspartnern inverkar positivt på 

kommunikationen för AKK-brukare (Kent-Walsh m.fl., 2015). Resultaten från 

studien tyder även på att AKK-utbildningen kunde vara framgångsrik för olika typer 

av kommunikationspartner: föräldrar, assistenter, vårdnadshavare och lärare. 

 Det finns mera studier om AKK-utbildning för föräldrar, 

daghemspersonal och lärare till barn med kommunikationssvårigheter än vad det 

finns för vuxna brukare och kommunikationspartner i deras omgivning (Kent-Walsh 

m.fl., 2015). Det finns få studier angående effekten av AKK-utbildning för personal 

på boende trots att vikten av det poängteras i litteraturen (Beukelman & Mirenda, 

2013; von Tetzchner & Martinsen, 1999). Torrison med flera (2007) undersökte 

effekten av utbildning i AKK-strategier och -tekniker för personal på 

dagsaktivitetscenter för personer med utvecklingsstörning. Utbildningen gav 

varierande resultat för de 4 paren som deltog. Varje par bestod av en AKK-brukare 

och hens kommunikationspartner. En AKK-brukares aggressiva beteende minskade 
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som följd av interventionen. Skillnader i kommunikationen kunde ses hos såväl 

AKK-brukaren som kommunikationspartnern. Exempelvis så var deltagarna 

självsäkrare i användning av nästan alla metoder som behandlats; bilder, gester, 

symboler, högteknologiska apparater och samtalsmatta. Delaktigheten ökade också 

för deltagarna (Torrison, m.fl., 2007). I en del AKK-utbildningar har det fokuserats 

på att träna på specifika AKK t.ex. i studierna utförda av Barnes, Dunning & 

Renfeldt (2011) och Chadwick och Jolliffe (2009). I de här studierna studerades 

effekten av PECS och tecken som stöd. I resultaten från båda studierna framkommer 

det att personalens kunskap om, och användning av metoderna ökade (Barnes m.fl., 

2011; Chadwick & Jolliffe, 2008).    

 Personalens tankesätt och attityder är viktiga att beakta i interventionen 

(Smidt, Balandin, Reed & Sigafoos, 2007) och kan vara lika viktiga som att delta i 

kommunikationsträning (Koski, Matikainen, Burakoff & Launonen, 2010). Koski 

med flera (2010) rapporterade att personalen efter kommunikationsträning blev 

tålmodigare i kommunikation, bättre på att tolka kommunikativa initiativ och bättre 

på att kommunicera tydligt. En del tankesätt hos personal hade också förändrats efter 

deltagande i kommunikationsträning. Deltagarna ansåg bland annat att de efter 

utbildningen förstod att brukaren har kommunikativa behov och något att säga. De 

lärde sig också att prioritera kommunikation, även i situationer då de tidigare hade 

ansett att de inte hade tid för det (Koski, m.fl., 2010). Det här framkom i samband 

med OIVA-träning, som är en finländsk metod för att förbättra växelverkan mellan 

personal och personer med grava expressiva språkliga svårigheter (Koski m.fl., 

2010). Även i kommunikationsträning utförd av Goldeen och Reese (1996) och Tsai, 

Lee och Tseng (2011) förbättrades interaktionsförmågan mellan personal och 

brukare. I Tsai med fleras (2011) undersökning ökade mängden 

kommunikationsmöjligheter som personalen gav. Brukarnas mängd av 

kommunikationsinitiativ och användning av deras AKK hjälpmedel eller metod 

ökade (Tsai, m.fl., 2011). I en fallstudie av Ogletree med flera (2016) var ett av 

resultaten av kommunikationspartnerträning att AKK-brukaren med en svår 

utvecklingsstörning ökade användningen av sin kommunikationsbok. Det här 

tolkades som att brukarens kommunikativa delaktighet ökade och därmed även 

brukarens livskvalitet.     
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1.6 Syftet med undersökningen    

Ek (2013) undersökte hur personal som arbetade med personer med 

utvecklingsstörning i Svenskfinland använde AKK-metoder (N=112). De som främst 

använde AKK var de som fått utbildning och handledning medan de som inte fått 

utbildning och handledning använde AKK mera sällan. Av deltagarna ansåg 61 % att 

de inte fått tillräcklig utbildning om AKK och 57 % ansåg att de inte fått tillräckligt 

med handledning. Det tyder på att det finns ett behov för AKK-utbildning och 

handledning bland personalen (Ek, 2013).  

 Resultaten av Eks (2013) undersökning ledde till att AKK-utbildning 

och handledning arrangerades för hela Kårkullas personal i Östra Nyland under åren 

2015-2017, men effekten av utbildningen har inte undersökts. Önskemålet för att 

undersöka effekten av utbildningen arrangerad på Kårkulla kom från talterapeuten på 

Kårkulla som varit delaktig i utförandet av utbildningen och handledningen. Syftet 

med den här avhandlingen var att utvärdera deltagarnas uppfattning av hur den här 

AKK-utbildningen och -handledningen påverkat deras kommunikation med 

brukarna, och om de har observerat förändringar i brukarnas kommunikation efter 

personalutbildningen.  

2 Metod 

 

Kårkulla Samkommun erbjuder olika tjänster åt personer med utvecklingsstörning 

(Kårkulla Samkommun, 2015). De erbjuder rådgivning, boendeverksamhet, 

stödverksamhet och olika dag- och arbetsverksamheter. På deras hemsida står det att 

de vill erbjuda brukarna möjligheter till ett självständigt och meningsfullt liv, samt 

främja deras psykiska, fysiska och sociala hälsa. Kårkulla samkommun har 42 

serviceenheter och över 100 verksamhetsställen i Svenskfinland. Sammanlagt har de 

ungefär 900 anställda. I Östra Nyland finns det 4 serviceenheter (Kårkulla 

samkommun, 2015).    

 Kårkulla samkommun arrangerade en AKK-utbildning för personalen i 

Östra Nyland. I den här avhandlingen rapporteras personalens upplevelse om 

effekten av utbildningen. Den etiska nämnden för psykologi och logopedi vid Åbo 

Akademi gav etiskt tillstånd för undersökningen i september 2017. Kårkulla 

samkommun beviljade forsknings- och undersökningslov i maj 2017. Deltagarna 

bestod av anställda på Kårkulla i Östra Nyland som deltagit i AKK-utbildningen i 



12 

Pauliina Bjolin 

fråga. Information om antal anställda på Östra Nylands enheter saknas. Studien 

utfördes retrospektivt, och deltagarna ombads svara på enkäten 2 år efter att den 

första delen av utbildningen utförts, medan handledningarna höll på att slutföras då 

enkäterna utskickades. 

2.1 Personalutbildning 

    

 Vid Kårkulla i Östra Nyland hölls det under 2015 och 2016 två obligatoriska 

utbildningar angående kommunikationens grunder och AKK. Det utfördes även 

handledning i anpassning av AKK-metoder för individuella brukare. 

Utbildningstillfällena hölls på Östra Nylands omsorgsbyrå upprepade gånger och en 

legitimerad talterapeut höll utbildningarna. Under varje tillfälle deltog personal från 

olika enheter och till slut hade alla fått samma utbildning.   

 Utbildningen på hösten 2015 var en obligatorisk teoretisk utbildning 

om kommunikationens grunder för hela personalen på Kårkulla i Östra Nyland. 

Utbildningen varade 3 timmar. Teman som behandlades var bland annat 

kommunikativa rättigheter, definition på kommunikation, kommunikationspartnerns 

roll, och kommunikationssvårigheter hos personer med utvecklingsstörning. Det 

ingick även information om hurdana kommunikationshjälpmedel kan vara till stöd 

för vem.       

 Det andra utbildningstillfället arrangerades under hösten 2016. Det var 

en liknande utbildning, men olika AKK-metoder behandlades i större grad och 

tillfället innehöll praktiska övningar och rollspel. Det här utbildningstillfället var en 

heldagsutbildning, och varade i 7 timmar. AKK-metoderna som främst behandlades 

under de här tillfällena var kroppsspråk, föremålskommunikation, olika typer av 

bildkommunikation och tecken som stöd. Utöver de här behandlades också HYP, 

fastän det inte egentligen är en AKK-metod, utan ett sätt att interagera med personer 

med kommunikationssvårigheter.   

 Från och med 2015 och framåt har personalen också deltagit i AKK- 

handledning. Handledningen i AKK innebar individuella anpassningar av 

kommunikationshjälpmedel för brukare och handledning av personalen i användning 

av dem. Pedagogiska handledare handledde pedagogiskt ansvariga vårdare i 

användning av AKK på olika enheter och de pedagogiskt ansvariga vårdarna har 

sedan handlett personal på sina enheter. Personalen kan ha deltagit i flera 

handledningstillfällen gällande användning av anpassade AKK-metoder för enstaka 
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brukare, och vilka AKK-metoder personalen har lärt sig att använda under 

handledningstillfällena har varierat.  

2.2 Enkäter och materialinsamling 

 För att undersöka effekten av AKK-utbildningen för personal på Kårkulla i Östra 

Nyland användes två olika enkäter i pappersformat, en för personalen och en för de 

pedagogiska handledarna. Anledningen till att två olika enkäter användes var för att 

få en bredare synvinkel på de möjliga effekterna. Båda enkäterna var utformade 

specifikt för den här undersökningen. En del av frågorna till personalen var baserade 

på frågor som ingick i Eks (2013) enkätstudie angående Kårkulla-personals AKK-

användning. Därtill inkluderades nya frågor gällande utbildningens möjliga effekter 

för personalen och brukarna. Innehållet i enkäten till hela personalen baserade sig 

också till en del på olika nivåer av inlärning. Först i enkäten var information om 

undersökningen (se bilaga A). Främst fokuserades det i frågorna på hur kunskapen 

tagits i bruk i praktiken (se bilaga C).     

 I enkäten till hela personalen behandlades olika områden och den 

innehöll 33 frågor. Frågorna 1-9 berörde bakgrundsinformation om informanterna. 

Frågorna 10-18 handlade om utbildningen och deltagarnas egna upplevelser om 

handledningens möjliga effekter på deras AKK-användning och kunskaper. I 

frågorna 19-25 ombads deltagarna bedöma om de förändrats som 

kommunikationspartner efter utbildningen. Den sista delen av enkäten, frågorna 26-

33, handlade om deltagarnas uppfattning om brukarnas kommunikationsförmåga. 

Enkäten bestod av såväl flervalsfrågor som öppna frågor. I enkäten inkluderades 

även frågor om personalens uppfattning om dem själva som kommunikationspartner 

och om deras uppfattning av brukarnas kommunikationsförmåga efter utbildningen.

 De pedagogiska handledarna på Kårkulla i Östra Nyland ansvarar för 

över 15 olika verksamhetspunkter, av dem är 6 enheter för dagverksamhet, 8 boende 

och de resterande är övriga verksamhetsformer, såsom omsorgsbyrån och externa 

enheter. Enkäten till de pedagogiska handledarna bestod av 16 frågor (se bilaga D). I 

frågorna utreddes främst deras uppfattning om kommunikation mellan personal och 

brukare på olika enheter och eventuella förändringar i den efter utbildningen. Utöver 

det här ombads de även bedöma orsaken till de möjliga förändringarna i 

interaktionen mellan personal och brukare. Enkäten bestod av både flervalsfrågor och 

öppna frågor.     



14 

Pauliina Bjolin 

 Enkäterna fördes till omsorgsbyrån för Kårkulla i Östra Nyland 

29.11.2017, varifrån enkäterna till personalen distribuerades vidare ut till enheterna 

med hjälp av pedagogiskt ansvariga vårdare. De pedagogiska handledarnas enkäter 

stannade på omsorgsbyrån. Enbart personer som deltagit i någon del av utbildningen 

uppmanades besvara enkäten. Med enkäterna fanns följebrev med information om 

studien och om samtycke för deltagande (se bilaga A och B).  Från det att personalen 

fått enkäterna hade de två veckor på sig att besvara den, innan de insamlades. De 

besvarade enkäterna gavs i slutna kuvert till de pedagogiskt ansvariga vårdarna på 

enheterna och de besvarade enkäterna samlades ihop på omsorgsbyrån, varifrån de 

returnerades per post till skribenten. Några enkäter (n=4) returnerades per post direkt 

till Logopedin på Åbo Akademi. Alla besvarade enkäter var insamlade i mitten av 

januari 2018.  

2.3 Bearbetning av data och statistiska analyser   

  

Materialet har analyserats i programmet IBM SPSS Statistics 24 för Windows. 

Majoriteten av materialet har beskrivits deskriptivt. Påstående-frågorna i enkäten till 

personalen analyserades med exakt chi-kvadrat-testet. Parvist t-test användes för att 

analysera eventuella skillnader mellan AKK-metoder personalen kände till och 

använde före och efter utbildningen. Materialet från enkäten som besvarats av de 

pedagogiska handledarna har beskrivits deskriptivt.   

 I påståendedelen av enkäten, gällande brukarnas 

kommunikationsförmåga efter utbildningen kombinerades svarsalternativen inför de 

statistiska analyserna. Påståenden ”av samma åsikt” och ”delvis av samma åsikt” 

kombinerades till en variabel och svarsalternativen ”delvis av annan åsikt” och ”av 

annan åsikt” kombinerades på samma sätt. Svarsalternativet ”vet inte” förblev ett 

eget svar. I bilaga E illustreras fördelningen av svaren före svarsalternativen 

kombinerats.      

 I fråga 14 ”Vilka AKK-metoder kände du till före utbildningen?” hade 

5 deltagare kryssat i vilka metoder de kände till före utbildningen men i fråga 15 

”Vilka AKK-metoder känner du till efter utbildningen?” hade de inte kryssat i 

samma metoder som tidigare utan bara nya metoder för dem. I fråga nummer 15 har 

det därmed tolkats att de fortfarande efter utbildningen kände till metoderna de 

kryssat i i fråga nummer 14 och de metoderna har därmed inkluderats i svaren i fråga 

nummer 15.  
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3 Resultat 
 

Resultaten från personalenkäten redogörs för enligt teman som enkäten var uppdelad 

i. Svaren från enkäten till de pedagogiska handledarna redogörs för i ett eget kapitel.  

3.1 Deltagare i personalenkäten 

  

Av 110 utskickade enkäter besvarades 40, vilket ger en svarsprocenten på 36 %. Av 

deltagarna var 35 % (n=14) 35-45 år och 35 % (n=14) av deltagarna var 45-54 år.  

Enbart 5 % (n=2) av deltagarna var mellan 18-25 år, och 17, 5 % (n=7) var 26-34 år. 

Tre av deltagarna (7,5 %) var över 55 år.    

 Majoriteten av deltagarna som svarade på personalenkäten arbetade på 

boenden (n=28, 70 %) och 30 % (n=12) på någon form av dagverksamhet. De flesta 

arbetade som vårdare (67,5 %, n=27). Övriga yrkesbeteckningar var handledare (25 

%, n=10) och enhetschefer (7,5 %, n=3). Hurdan utbildning deltagarna hade 

varierade, men ungefär hälften (52,5 %, n=21) hade utbildning inom ett vårdyrke, 

t.ex. närvårdare och sjukskötare. Utöver det förekom det en variation av andra yrken 

(47,8 %, n=19), såsom studerande, fysioterapeuter och socionomer. 

 Ungefär hälften av deltagarna (47,5 %, n=19) ansåg att alla eller nästan 

alla brukare de arbetar med har svårigheter med kommunikationen. Två personer (5 

%) besvarade inte frågan. Se tabell 1 för deltagarnas bedömning av brukarnas 

kommunikationsförmåga. 

 

Tabell 1. Personalens bedömning av hur många brukare som har svårigheter med 

kommunikationen (N=38) 

Kommunikationssvårigheter n % 

Alla/nästan alla 19 47,5 

Över hälften 12 30 

Hälften 4 10 

Mindre än hälften 2 5 

Ingen/nästan ingen 1 2,5 
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Erfarenhet av att arbeta med personer med kommunikativa svårigheter varierade 

mellan 3 och 29 år.  Majoriteten (57,5 %, n=23) av deltagarna hade över 10 års 

erfarenheter av att arbeta med personer med kommunikativa svårigheter. Medan 22,5 

% (n=9) hade mellan 5 och 9 år av erfarenhet, och 17,5 % (n=7) hade mellan 0-4 års 

erfarenhet. En deltagare hade inte svarat på frågan.  

 Angående tidigare AKK-handledning och – utbildning så hade 52,5 % 

(n=21) fått någon form av AKK-utbildning tidigare, medan 45 % (n=18) svarade att 

de inte fått någon AKK-utbildning tidigare. En person (2,5 %) besvarade inte frågan. 

Två personer (5 %) svarade inte på frågan om de fått tidigare handledning i 

användning av AKK. Av deltagarna hade 19 (47,5) % fått handledning i AKK-

användning med en särskild klient tidigare och 47,5 % (n=19) hade inte fått likadan 

handledning tidigare.      

 Av de 40 som svarade på personalenkäten hade 75,5 % (n=30) deltagit i 

utbildningen som hölls hösten 2015, och 85 % (n=34) hade deltagit i den andra delen 

av utbildningen under hösten 2016. Av dessa hade 45 % (n=18) deltagit i båda 

tillfällena. Över hälften av deltagarna hade fått AKK-handledning (65 %, n=26) efter 

utbildningen. Av alla deltagare hade 15 personer (37,5 %) deltagit i båda 

teoritillfällena och fått AKK-handledning, medan 11 (27,5 %) hade deltagit i ett av 

teoritillfällena och handledning. Av de 26 personer som angett att de fått AKK 

handledning hade 5 (19,2 %) svarat på hur många tillfällen de deltagit i. En angav att 

hen deltagit i 5-10 handledningstillfällen. De övriga (n=4, 80 %) hade i medeltal 

deltagit i 2 handledningstillfällen. AKK-handledningen hade för alla 26 personer 

innehållit någon form av bildkommunikation (100 %). HYP hade ingått för 80,8 % (n 

= 21) av dem som fått handledning. Föremålskommunikation hade varit en del av i 

handledningen för 73,1 % (n = 19), samma siffror gällde även för mängden tecken 

som stöd som behandlats under handledningen. 

3.2 Personalens kunskap om och användning av AKK 

 

Nästan alla som svarat på enkäten använder (92,5 %, n=37) AKK och 

kommunikationshjälpmedel med brukare som har behov av det. Tre personer (7,5 %) 

angav att de inte använder AKK. Av dem som använder AKK svarade 16,2 % (n=6) 

att de alltid använder AKK i samtal med en person med svårigheter att kommunicera 

med tal. Majoriteten (67,6 %, n=25) använder AKK dagligen i samtal med person 
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med kommunikativa svårigheter. Tre personer (8,1 %) använder AKK några gånger i 

veckan, två personer (5,4 %) svarade att de använder AKK mer sällan än så (någon 

gång i månaden). En person (2,5 %) svarade inte på hur ofta hen använder AKK. De 

som inte använder AKK angav som orsak att det inte finns ett behov av AKK på 

deras arbetsplats (n=2, 66,7 %) och tidsbrist (n=1, 33,3 %).  

 Det fanns en signifikant skillnad mellan hur många AKK-metoder och–

hjälpmedel deltagarna kände till före (M=6,1, SD=2,31) och efter (M=8,58, SD=2,06) 

utbildningen (t(39)=9,50, p< 0,001). HYP och samtalsmatta var sådana metoder som 

en stor del blev bekanta med under utbildningen, medan de flesta hade känt till 

tecken som stöd och bildkommunikation även före utbildningen, så kännedomen av 

dem de förblev på samma nivå. I figur 2 illustreras de olika metoderna, och 

personalens egen bedömning om kunskap om dem före och efter utbildningen. 

 

Figur 2.  Metoder deltagarna kände till före och efter utbildningen. Siffrorna i 

tabellen anger antal svar. Observera att deltagarna kunde välja flera alternativ. 

Personalens bedömning av sin egen användning av de olika AKK-metoder före och 

efter utbildningen kan observeras i figur 3. Deltagarna använde flera AKK-metoder 

efter utbildningen (M=5,71, SD=2,55) jämfört med före utbildningen (M=3,71, 

SD=2,20). Skillnaden var signifikant t(37)=6,21, p< 0,001. Två personer (5 %) 

svarade inte på frågan om vilka metoder de använde efter utbildningen. Före 

utbildningen var tecken som stöd den metod som främst användes (n=31, 79,5 %). 
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Efter utbildningen var bildkommunikation den AKK-metod som användes mest 

(n=35, n=92,1 %), medan användningen av samtalsmatta och HYP ökat mest. 

 

Figur 3. Användning av AKK-metoder/hjälpmedel före- och efter utbildningen. 

Siffrorna i tabellen anger antal svar. Observera att deltagarna kunde välja flera 

alternativ. 

I enkäten efterfrågades även vilka AKK-metoder deltagarna anser sig behöva mer 

information om i den nuvarande situationen efter utbildningen och handledningen. 

Som det illustreras i figur 4, var tecken som stöd den metod det främst önskades mer 

utbildning om (n=14, 35 %). Många ansåg också att de inte behöver mer utbildning i 

någon AKK-metod (n=10, 25 %). Tre personer (7,5 %) svarade inte på frågan 

Figur 4. Metoder deltagarna önskade mer kunskap om. Siffrorna i tabellen anger 

antal svar. Observera att deltagarna kunde välja flera alternativ. 
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3.3 Personalen som kommunikationspartner 

 

Enligt 80,8 % (n= 32) av deltagarna upplevde de att utbildningen hade medfört 

omedelbara förändringar i deras sätt att kommunicera med brukarna. Som exempel 

på förändringar angav de i fri text att de använder hjälpmedel flitigare. Specifikt hade 

många börjat använda eller ökat användningen av bilder i kommunikationen. En del 

framförde också särskilt att användningen av samtalsmatta hade ökat. Det framkom 

även att personalens tankesätt hade förändrats. De funderade mera kring vilka 

metoder som lämpar sig för olika klienter och att de också var mera medvetna om sitt 

eget sätt att kommunicera. De nämnde även att de hade fått inspiration att använda 

AKK och att lära sig mera om det. En person (2,5 %) hade kryssat i både ”ja” och 

”nej” och en person hade inte svarat på frågan (2,5 %).  

 Av de 26 som deltagit i handledning efter utbildningen svarade 23 

(88,5 %) på frågan om deras sätt att kommunicera förändrats genast efter den 

eventuella handledningen. Av dem som svarade var 14 (53,8 %) av den åsikten att 

deras kommunikation förändrats. En person hade svarat både ja och nej (2,5 %). De 

resterande åtta personerna (30,8 %) hade svarat att deras kommunikation inte genast 

förändrades efter handledningen. På den öppna delen av frågan svarade 13 personer 

med exempel. Exempel på omedelbara förändringar i kommunikationen som gavs 

var att de hade fått tips om hur de ska få igång kommunikationen med brukare, att de 

börjat använda sig av metoderna som de fått lära sig under handledningen, att de 

vågar prova på AKK och att de fått inspiration att lära sig mera om AKK. 

 Majoriteten av deltagarna (n= 30, 75 %) upplevde att det skett 

bestående förändringar i deras kommunikation som följd av utbildningen och 

handledning, medan 17,5 % (n=7) upplevt att det inte skett förändringar. Två 

personer svarade inte på frågan (5 %) och en (2,5 %) svarade både ja och nej. Svar 

som förekom upprepade gånger var att de börjat använda eller ökat användningen av 

olika AKK-metoder såsom bilder, tecken som stöd, kroppsspråk, samtalsmatta och 

scheman. I de fritt formulerade svaren framkom också upprepade gånger att de 

använde materialen de fått i samband med utbildningen. En av deltagarna skrev 

följande: ”Eftersom ens egen förståelse för brukarnas svårigheter kring språk & 

språkförståelse ökade är fler verktyg än tidigare i bruk. I vardagen får man dock 

kämpa lite för att upprätthålla alla de AKK-medel som tagits i bruk. En del har 

tyvärr fallit bort.” En annan skrev: ”Håller kommunikation och 
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kommunikationshjälpmedlen kontinuerligt i bakhuvudet i det dagliga arbetet. Har nu 

verktyg för att underlätta kommunikationen med brukarna. Detta underlättar även 

arbetet med att brukaren kan uttrycka sina önskemål vilket är basen för PCP-

tänkandet.”     

 Som det kan observeras i tabell 2 ansåg personalen att de till mycket 

hög grad utvecklats som kommunikationspartner. Ingen hade svarat att de var av 

annan åsikt eller delvis av annan åsikt på något av påståendena. Det var också få som 

svarat att de inte visste eller som förhöll sig neutrala till påståendena. 

Tabell 2. Personalens åsikter angående utbildningens inverkan på dem som 

kommunikationspartner 

Påstående 

(...efter AKK-utbildningen) 

  N Av 

samma 

åsikt 

 

n     % 

Delvis 

av 

samma 

åsikt 

n       % 

Vet 

inte 

 

 

n     % 

Använder nu mer AKK 40 17  42,5 21   52,5 2    5 

Min uppfattning om 

kommunikationen har utvidgats  

40 19  47,5 18    45 3    7,5 

Jag har en positivare 

uppfattning om 

kommunikationshjälpmedel  

40 25  62,5 14    35 1    2,5 

Jag är självsäkrare i 

användningen av AKK  

40 16    40 21   52,5 3    7,5 

Jag kan bättre tillämpa mitt sätt 

att kommunicera enligt 

brukares behov 

40 16    40 21   52,5 3    7,5 

Jag har utvecklats som 

kommunikationspartner 

40 15  37,5 20    50 5   12,5 

Jag ger fler 

kommunikationsmöjligheter för 

brukarna 

39 20    50 16    40 3    7,5 

 

3.4 AKK-utbildningens inverkan på brukarna 

 

För fördelningen av svaren för alla fem svarsalternativen (av samma åsikt, delvis av 

samma åsikt, vet inte, delvis av annan åsikt, av annan åsikt), se bilaga E. I följande 

text kommer det redogöras för de sammanslagna variablerna (ja, vet ej, nej).

 Enligt nästan hälften (n=17, 42,5 %) initierar brukarna oftare 

kommunikation efter personalutbildningen, medan 42,5 % svarat att de inte visste. 
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Sex personer (15 %) svarade att de inte anser att brukarna oftare initierar 

kommunikation. I figur 5 illustreras svarsfördelningen.  

Figur 5. Personalens uppfattning om huruvida brukarna oftare initierar 

kommunikation efter utbildningen. 

Fördelningen mellan de tre svarsalternativen var på gränsen till signifikant ( χ² (2) = 

6,05, p< 0,051), och det fanns en signifikant skillnad mellan hur många som ansåg 

att brukarna initierar kommunikation oftare, och de som inte ansåg det ( χ² (1) = 

5,261, p< 0,035). Däremot fanns det ingen signifikant skillnad mellan de som inte 

kunde säga om det skett någon förändring och de som ansåg att det skett en 

förändring.      

 Majoriteten ansåg också att brukarna använder 

kommunikationshjälpmedel oftare efter utbildningen (n=22, 55 %). Åtta personer (20 

%) ansåg inte att brukarna använder AKK oftare efter utbildningen jämfört med före 

utbildningen, och 25 % (n=10) höll sig neutrala till påståendet. I figur 6 illustreras 

svarsfördelningen.  

 

 

 

 

 

Figur 6. Personalens uppfattning om huruvida brukarna använder 

kommunikationshjälpmedel oftare efter utbildningen jämfört med före utbildningen 
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Fördelningen av svaren var signifikant (χ² (2) = 8,60, p< 0,014). Det var signifikant 

fler som ansåg att brukarna använder mer AKK efter personalutbildningen än de som 

inte höll med påståendet (χ² (1) = 6,53, p< 0,016).  

 Enligt 90 % (n=36) förstår brukarna personalen bättre om AKK 

används( χ² (1) = 25,60, p< 0,0001). Fyra personer (10 %) höll sig neutrala till 

påståendet. I figur 7 nedan illustreras svarsfördelningen. 

 

 

 

 

 

Figur 7. Personalens uppfattning om huruvida brukarna förstår dem bättre när AKK 

används. 

Majoriteten (77,5 %, n=31) ansåg också att de förstår brukarna bättre om AKK 

används (χ² (2) = 36,05, p< 0,001). Sju personer (17,5 %) svarade att de inte kunde 

säga om de förstår brukarna bättre, och två (5 %) svarade att de inte förstår brukarna 

bättre. Svarsfördelningen illustreras nedan i figur 8.  

 

Figur 8. Personalens uppfattning om huruvida de förstår brukarna bättre när AKK 

används. 
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Över hälften av deltagarna (65 %, n=26) ansåg att brukarnas delaktighet ökat efter 

personalutbildningen. Två deltagare (5 %) svarade att de inte anser att brukarnas 

delaktighet ökat och 11 (27,5 %) personer svarade att de inte visste. En person 

svarade inte på frågan (2,5 %). Fördelningen av svaren illustreras i figur 9. 

Fördelningen av svaren var signifikant. Signifikant fler ansåg att delaktigheten hos 

brukarna ökat efter personalutbildningen (χ² (2) = 22,61, p< 0,001).  

 

  

Figur 9. Personalens uppfattning om brukarnas delaktighet ökat efter utbildning 

Det förekom en signifikant skillnad i deltagarnas svar om brukarnas självständighet 

hade ökat efter personalutbildningen (χ² (2) = 22,15, p< 0,001). Signifikant fler ansåg 

att brukarnas självständighet ökat (n=25, 62,5 %) än de som ansåg att brukarnas 

självständighet inte ökat (n=1, 2,5 %). Däremot var det inte en signifikant skillnad 

mellan de som ansåg att brukarnas självständighet ökat och de som inte visste om det 

inträffat någon förändring (n=13, 32,5 %) (χ² (1) = 3,789, p< 0,075). En person 

svarade inte på frågan (2,5 %). Svarsfördelningen kan ses i figur 10.

   

Figur 10. Personalens uppfattning om huruvida brukarnas självständighet har ökat 

efter utbildningen     

65 %
27, 5 %
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På frågan angående brukarnas utmanande beteende, skiljer sig deltagarnas svar 

signifikant från varandra (χ² (2) = 8,000, p< 0,018). Det var signifikant fler som 

ansåg att mängden utmanande beteende minskat (n=15, 37,5 %) än de som ansåg att 

det utmanande beteendet inte minskat (n=5, 12,5 %) (χ² (1) = 5,000, p< 0,041).  Det 

fanns däremot ingen signifikant skillnad mellan fördelning av svaren mellan dem 

som inte visste om mängden utmanande beteende minskat (n=19, 47,5 %) och de 

som ansåg att det minskat (n=15, 37,5 %) (χ² (1) = 0,471, p< 0,608). Fördelningen av 

svaren illustreras i figur 11. 

 

Figur 11. Personalens uppfattning om huruvida brukarnas utmanande beteende 

minskat efter personalutbildningen 

Om deltagarna observerat förändringar i brukarnas kommunikationsförmåga ombads 

de ge konkreta exempel på hurdana förändringar de sett hos någon brukare. 

Sammanlagt svarade 13 personer (32,5 %) på den här frågan. Ett exempel som gavs 

av flera deltagare var att brukare bättre kan göra sig förstådda och själva förstår 

bättre då AKK används. Fem av dem som besvarat frågan nämnde att brukarna har 

större möjlighet att själva påverka sitt dagsschema och att uttrycka egna önskemål 

och behov. Tre personer skrev att brukare blivit lugnare och tryggare i och med ökad 

AKK-användning i form av t.ex. scheman och samtalsmatta. Enligt flera deltagare 

använder brukarna också mera AKK än tidigare. Specifika AKK-metoder som 

omnämndes upprepade gånger var dagsschema (n=6), samtalsmatta (n=4), HYP 

(n=2) och ritande och skrivande (n=2). Även bilder och valtavla omnämns. Övriga 

exempel på förändringar var ökad delaktighet samt att brukarna var mera 

tillfredsställda med sin livssituation. 

37,5 %

47,5 %
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3.5 De pedagogiska handledarnas utvärdering av AKK-utbildningen 

 

De två pedagogiska handledarna som svarade på enkäten hade arbetat som 

pedagogiska handledare mellan 2,5 och 20 år. Deras erfarenhet av att arbeta med 

AKK varierade mellan 2,5–26 år.    

 De pedagogiska handledarna ansåg båda att de observerat en positiv 

attitydförändring gentemot kommunikationshjälpmedel efter utbildningen och 

handledningen. Användningen av AKK hade enligt dem ökat på boendena, enheterna 

för dagverksamhet och på omsorgsbyrån. De ansåg också att personalen har ett 

bredare urval av AKK-metoder att använda efter utbildningen. Personalen kontaktar 

dem också i AKK-relaterade frågor i större grad efter utbildningen och 

handledningen. De här förändringarna ansågs förekomma på hela 

verksamhetspunkten, och inte enbart hos några individer.   

 En del av enkäten bestod av frågor med vilka de pedagogiska 

handledarna kunde bedöma om personalens kommunikationssätt med brukarna 

förändrats. De ansåg att det förekom förändringar genast efter utbildningen, i form av 

att det var lättare att diskutera olika AKK-metoder. Båda framhävde att speciellt 

användningen av samtalsmatta och bilder hade ökat. En hade fått feedback att det 

andra teoritillfället var bra, eftersom man själv fick pröva på AKK-metoder och det 

därmed var lättare att genast ta dem i bruk på arbetsplatsen.   

 I enkäten fanns det två separata frågor om förekomsten av långsiktiga 

förändringar, en för boende och en för dagverksamheter. De båda pedagogiska 

handledarna svarade att det på såväl boenden som enheter för dagverksamhet skett 

bestående förändringar. Likadana förändringar hade inträffat på båda 

enhetsformerna. Exempel på saker som båda deltagarna svarat var, att användningen 

av bilder ökat i form av att man tagit i bruk scheman och personalen erbjuder i större 

grad fler valmöjligheter för brukarna. En skrev att bilder och samtalsmatta också 

tagits i bruk under säsongsamtal och används som hjälp vid kartläggning. En annan 

förändring som uppkommit efter utbildningen var att personalen ställer mera frågor 

om AKK. På övriga enheter, i det här fallet nämndes omsorgsbyrån, hade hjälpmedel 

tagits i bruk under möten och i direkta brukarkontakter.  

 De pedagogiska handledarna angav att förändringarna i personalens 

kommunikationssätt med brukarna kunde bero på ändringarna i specialomsorgslagen, 

PCP-tänkandet på arbetsplatsen, utbildningen i AKK, AKK-handledning och som 



26 

Pauliina Bjolin 

övrig orsak angav de arbetet de gjort med de pedagogiskt ansvariga vårdarna (PA). 

Den procentuella fördelningen de angett illustreras i tabell 3. 

Tabell 3. Fördelning av faktorer som bidragit till förändring i personalens 

kommunikation med brukarna enligt de pedagogiska handledarna 

Faktorer Handledare 1 Handledare 2 

Specialomsorgslagen 20 % 10 % 

PCP-tänkandet 20 % 20 % 

AKK-utbildning 20 % 20 % 

AKK-handledning 10 % 10 % 

Annat (Pedagogiskt 

ansvariga vårdare) 

30 % 40 % 

Totalt 100 % 100 % 

 

Den andra handledaren ville ännu framföra att hen tror på utbildningen och dess 

effekt, men att risken med enskilda utbildningar är att det ”rinner ut i sanden” och 

inte implementeras i arbetssättet. Därför har de pedagogiskt ansvariga vårdarnas roll 

varit viktig, eftersom sakerna som behandlats på utbildningen tagits upp under PA-

möten. Hen upplevde särskilt att anpassningen av metoderna för olika individer varit 

svårt, och att det där skulle behövas mer stöd.   

4 Diskussion 
 

Syftet med den här avhandlingen var att utreda personalens uppfattning om effekten 

av AKK-utbildningen på deras eget kommunikationssätt och AKK-användning. 

Syftet var även att utreda om personalutbildningen har påverkat brukarnas 

kommunikation och beteende.  
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4.1 AKK-användning efter utbildningen 

 

I resultaten framkom det att de mest använda AKK-metoderna före och efter 

utbildningen var tecken som stöd och olika former av bildkommunikation. Liknande 

resultat kan även ses i andra studier och i litteratur om ämnet. De främst använda 

metoderna i Eks (2013) studie var också bildschema, bilder och tecken som stöd, och 

den vanligaste eller mest förekommande AKK-metoden i Finland anses vara tecken 

som stöd (Huuhtanen, 2011a).      

 I resultaten av den här studien framkom det att personalen kände till 

och började använda signifikant flera AKK-metoder efter utbildningen. Ökningen 

gällde inte alla metoder som ingick i utbildningen. Den största skillnaden förekom i 

kunskap om och användning av HYP och samtalsmatta. Orsaken till att 

användningen av HYP och samtalsmatta hade ökat så mycket kan bero på att de är 

nya metoder för personalen. HYP är också något som är lätt att ta i bruk och det 

behövs inga hjälpmedel (Kehitysvammaliitto, 2019). Samtalsmatta har visat sig 

lämpa sig väl för personer med intellektuell funktionsnedsättning och för det 

ändamål de använts, t.ex. säsongsamtal (Murphy & Cameron, 2008; Murphy & Boa, 

2012). Även de pedagogiska handledarna svarade att personalen känner till och kan 

använda sig av AKK i större grad än före utbildningen. Enligt de pedagogiska 

handledarna hade främst användningen av bilder och samtalsmatta ökat. I deras svar 

framkom inte HYP separat. Det kan bero på att HYP inte är en synlig metod.  Att det 

inte skett större förändringar i kunskapen om och användningen av de andra 

metoderna kan bero på att personalen angett att de redan före utbildningen känt till 

och använt många olika AKK-metoder.    

 Trots att deltagarna rapporterade att de använde bilder före 

utbildningen svarade många att de börjat använda bilder ännu mera efter 

utbildningen. Det här kan delvis bero på att personalen fick nytt bildmaterial i 

samband med utbildningen, som de nu kanske tagit i bruk utöver de bilder de redan 

tidigare använde i sitt arbete. En annan orsak kan vara att bilder kan upplevas som 

lätta och konkreta att använda i kommunikation. Det är intressant att tecken som stöd 

är en metod många kände till och använde före utbildningen, men också är den 

metod flest deltagare önskade sig mera kunskap om. Orsaken kan vara att de blivit 

inspirerade, som många svarade i de öppna frågorna, eller också att ökad kunskap 

leder till ökat kunskapsbehov.   
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 Mängden AKK-metoder som deltagarna känner till eller använder sig 

av är kanske inte ett rimligt mått på hur väl man kan använda AKK. Däremot är det 

väsentligt för personalen att känna till många olika typer av AKK-metoder och 

hjälpmedel på grund av heterogeniteten bland brukarna (Beukelman & Mirenda, 

2013; Kaski, m.fl., 2012; van der Meer m.fl., 2011).  Brukarnas individuella behov 

och preferenser ska beaktas (Finlex, 2019; van der Meer m.fl., 2011). Genom att 

känna till flera metoder, och känna till och kunna använda just det 

kommunikationssätt som lämpar sig för brukaren, kan man reducera barriärer för 

kommunikation och öka brukarens delaktighet i kommunikationen (Beukelman & 

Mirenda, 2013; Calculator; 1999).   

 Fastän mängden AKK-metoder deltagarna lärt sig om och lärt sig 

använda inte nödvändigtvis hade ökat så mycket, verkar det ändå ha påverkat 

personalens arbetssätt. Det här kan ses i de öppna svaren i frågorna angående 

omedelbara och bestående förändringar i kommunikationen efter utbildningen. Där 

svarade personalen att de lättare tar fram AKK-material som finns och att de börjat 

använda metoderna aktivare. Den här förändringen i arbetssätt kan möjligtvis bero på 

ökad kunskap om AKK och dess fördelar och att de därmed börjat prioritera 

kommunikationen, vilket också var ett resultat i t.ex. kommunikationsutbildningen 

som Koski med flera (2010) utförde. Förändringen i arbetssättet kan också bero på 

att de fick öva på att konkret använda AKK i samband med utbildningen och 

handledningen. Det här kan ha förändrat personalens sätt att använda AKK.  

4.2 Personalens utveckling som kommunikationspartner  

 

Utöver det att personalen utvecklats som kommunikationspartner i och med att de 

börjat använda sig av flera olika AKK-metoder hade de också svarat positivt på 

frågorna om deras utveckling som kommunikationspartner. Eftersom det gäller 

subjektiva bedömningar kring deras eget beteende, är det möjligt att de egentliga 

förändringarna inte är så positiva som det verkar här. I Bradshaws (2001) studie 

framkom det att personalen hade en tendens att överskatta mängden AKK som 

användes med brukarna och att de underskattade mängden tal de använde i 

kommunikationen. Det här är alla faktorer att beakta. Deltagarna gav å andra sidan 

även konkreta exempel då de svarade på frågorna 10-12 om utbildningens effekter 

som talar för att det skett förändringar i deras förmågor som kommunikationspartner. 
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I de fritt formulerade svaren framkom flera saker som kommer upp senare i enkäten, 

t.ex. ökad kunskap om kommunikationssvårigheter, reflektioner över sina egna 

egenskaper som kommunikationspartner och det framkom att en del tagit i bruk 

AKK och använder det fortfarande. En del deltagare som svarat att utbildningen inte 

lett till bestående förändringar i deras kommunikation hade ändå kommenterat att de 

utvecklats som kommunikationspartner.    

 Förutom att personalens kommunikativa beteende förändrats, såsom att 

de använder AKK oftare och ger mera kommunikationsmöjligheter till brukare, har 

även deras tankesätt kring kommunikation förändrats. Det här anses vara en väsentlig 

del av framgången av AKK-användningen och kommunikationssituationen (Koski 

m.fl., 2010; Smidt, m.fl., 2007). En del av deltagarna svarade i de öppna frågorna att 

de börjat reflektera mera kring kommunikation, deras egna kommunikationssätt och 

brukarnas kommunikativa behov. De pedagogiska handledarna svarade också att 

personalen ställer mera frågor om AKK än tidigare. Det här överensstämmer delvis 

med resultaten från Koski med fleras (2010) undersökning, där deltagarna efter 

utbildningen bättre förstod brukarnas kommunikativa behov och började prioritera 

kommunikation. Ofta är tidsbrist orsaken till att AKK inte används (Ek, 2013) och 

det att många svarat att de börjat med HYP och mera tidskrävande AKK-metoder 

kan tyda på att de börjat prioritera kommunikation till en större grad. Personalen 

ansåg också att de blivit bättre på att tillämpa sin kommunikation beroende på 

brukarnas behov, vilket är något som enligt de pedagogiska handledarna har varit 

utmanande. Det har också framkommit i andra studier, t.ex. Bradshaw (2001) att 

anpassning av AKK enligt individens behov är utmanande för personal. 

 De pedagogiska handledarnas observationer stöder även personalens 

uppfattningar om att de utvecklats som kommunikationspartner. Det verkar som att 

mängden barriärer för fungerande kommunikation har reducerats, i och med ökad 

kunskap om kommunikationssvårigheter och positivare attityd gentemot 

kommunikation och användning av kommunikationshjäpmedel (Beukelman & 

Mirenda,2013; Calculator; 1999; Murphy m.fl., 2006). 

4.3 AKK-utbildningens inverkan på brukarna 

 

Utöver det att personalen gynnats av utbildningen så verkar det som att även 

brukarna gynnats av den. Liknande resultat framkommer även i andra studier om 
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AKK- och kommunikationsutbildning för kommunikationspartner (Kent-Walsh 

m.fl., 2015; Torrison m.fl., 2007; Tsai m.fl., 2011). I de här studierna hade även 

själva interaktionen mellan personal och brukare förbättrats efter utbildningen, vilket 

kan anses vara självklart som en följd av bättre kommunikation och bättre kunskap 

om den andras kommunikativa svårigheter. Nästan alla deltagare var av den åsikten 

att brukarna förstår dem bättre och att de själva förstår brukarna bättre om AKK 

används. Nästan alla insåg vikten av och fördelarna med att använda AKK. 

 Det förekom mycket ”vet inte” svar angående brukarnas 

kommunikationsförmåga. Det verkade vara särskilt svårt att avgöra om brukarna 

initierade kommunikation oftare, om brukarnas självständighet ökat och om 

mängden utmanande beteende minskat. Det här är säkerligen svårt att bedöma 

gruppvist. En del brukare kan ha gynnats mera av personalutbildningen än andra. I de 

fritt formulerade svaren om brukares kommunikationsförmåga hade flera gett som 

exempel att en del brukarna blivit lugnare. Liknande resultat kring brukarnas 

utmanande beteende framkom även i studier av Frea, Arnold och Vittimberga (2001), 

McGilton, med flera (2009) och Walker och Snell (2013). I undersökningen utförd 

av Tsai med flera (2011) framkom det att brukarna tog kommunikationsinitiativ 

oftare och använde sitt AKK-hjälpmedel oftare efter att personalen fått utbildning. I 

den här undersökningen förblir det oklart om brukarna initierar kommunikation 

oftare. Däremot ansåg personalen att brukarna använder mera AKK efter 

utbildningen. I enkäten till de pedagogiska handledarna fanns det ingen fråga om 

brukarnas användning av AKK, men de var av den åsikten att kommunikationen 

mellan brukare och personal förbättrats.    

 Det att personalen upplever att brukarnas användning av AKK har ökat 

och att deras delaktighet och självständighet har ökat är något som eftersträvas i 

vården och i grundläggande mänskliga rättigheterna (Brady m.fl., 2012; FN, 2008; 

Social- och hälsovårdsministeriet, 2016). Att dessa faktorer delvis ökat hos brukarna 

på Östra Nyland är en väsentlig utveckling. Som det även påpekades av personalen 

kan brukare i och med ökad användning av AKK i särskilda situationer, t.ex. möten, 

bidra i beslutsfattande angående den egna tillvaron. De pedagogiska handledarna 

ansåg också att brukarnas självständighet ökat i form av att de har flera 

valmöjligheter.      

 I ICF-modellen poängteras en holistisk syn på hälsa, och att inte enbart 

beakta t.ex. den fysiska funktionsnedsättningen (Socialstyrelsen, 2003). I och med 
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personalutbildningen kan en del barriärer reduceras. Fastän ICF-modellen poängterar 

att faktorer i omgivningen också ska beaktas, så ska det inte nu enbart fokuseras på 

kommunikationspartnerns kunskaper och förmågor. Kommunikation är fortfarande 

en växelverkan. Även faktorer hos brukaren själv ska beaktas. Om brukaren själv 

inte har kunskap om hur hen ska använda AKK eller om det finns brister i 

motivationen hos brukaren att använda AKK påverkar det också på framgången i 

kommunikationen (Beukelman & Mirenda; 2013; Calculator 1999). Däremot kan 

kanske brukarens motivation till AKK-användningen öka när hen fått möjlighet till 

individuellt anpassad AKK och personalen fått mera kunskap om funktionell 

kommunikation. Alla olika delar i ICF ramverket är i en ständig växelverkan och alla 

komponenter ska beaktas.  

4.4 Faktorer som påverkat användningen av AKK 

 

Enligt de pedagogiska handledarna har kommunikationen mellan brukare och 

personal förbättrats på boende och på övriga verksamhetspunkter efter AKK-

utbildningen.  I och med att växelverkan mellan personal och brukare förbättrats kan 

det vara att själva vården underlättats och förbättrats. Det här på grund av att 

kommunikation som inte fungerar kan vara frustrerande och ett moment av oro i 

vardagen (Finke, Light & Kitko, 2008).     

 De pedagogiska handledarna bedömde att de pedagogiskt ansvariga 

vårdarnas arbete haft störst inflytande på att det skett en förändring i personalens 

kommunikation med brukarna. Det är de som varit ansvariga för att det som lärts ut 

på utbildningen implementerats på arbetsplatsen. På grund av det här skulle det vara 

viktigt att de pedagogiskt ansvariga vårdarna även i fortsättningen får ha lika stor roll 

och fortsätta få utbildning i AKK samt i att anpassa AKK metoder enligt individens 

behov.      

  Däremot anser de pedagogiska handledarna att själva AKK-

handledningen haft minst roll i förändring i kommunikation mellan personal och 

brukare. Det är intressant eftersom det i t.ex. studien av Ek (2013) tyder på att 

handledningen skulle ha haft en större roll i användningen av AKK än teoretisk 

utbildning. I den här avhandlingen svarade en större andel att det förekom 

omedelbara förändringar i kommunikationen efter teoridelen av utbildningen än som 

följd av handledningen. Det här kan bero på att det andra teoritillfället också innehöll 
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workshops och deltagarna fick öva på att konkret använda olika AKK-metoder. 

Handledning i anpassning av AKK för individuella brukare har säkerligen varit en 

väsentlig del av att uppnå målen i att individualisera vården och erbjuda 

kommunikationssätt som lämpar individen (Social- och hälsovårdsministeriet, 2016). 

I den här avhandlingen framkom det att alla inte fått handledning. Att hela 

personalen skulle få handledning i användning av AKK skulle kunna möjliggöra att 

de eftersträvade målen uppnås i en högre grad.    

 Det att både personalen och de pedagogiska handledarna anser att det 

skett en förändring i personalens kommunikation med brukarna beror säkerligen på 

att vikten av AKK poängterats på flera nivåer. Det betonas i form av stärkt 

självbestämmanderätt (Social- och hälsovårdsministeriet, 2016), i PCP-tänkandet 

som implementerats på arbetsplatsen, i form av AKK utbildningen och genom de 

pedagogiskt ansvariga vårdares fortsatta insatser på enheterna.   

4.5 Brister i undersökningen och förslag till fortsatt forskning 

 

Svarprocenten i undersökningen var 36 %. Däremot var antalet som deltagit i 

utbildningen enbart en uppskattning, och det riktiga antalet saknas. I Eks (2013) 

undersökning, som också var riktad till Kårkulla-personal, konstaterades att 

webenkäten kanske var en orsak till den låga svarsprocenten och därmed valdes 

pappersenkäter i den här undersökningen. I Eks (2013) undersökning var målgruppen 

däremot större och svarsprocenten (18 %) går inte att jämföra. Det kan också vara att 

de som svarade på personalenkäten i den här avhandlingen var sådana som var 

positivt inställda till AKK och upplevde att AKK-utbildningen varit till nytta, och att 

de som inte upplevde det inte svarade på enkäten. Det kan därmed vara att de som 

besvarat enkäten inte representerar hela målgruppen. Klienterna på boendena och 

enheterna för dagverksamhet har varierande grader av svårigheter. Det här bör 

beaktas i tolkandet av resultaten angående hur AKK-utbildningen påverkat dem, i 

och med att personalen varit tvungna att bedöma alla brukarna som en enda grupp. 

 Brister i kännedomen om hur själva handledningen utförts orsakade en 

del brister i enkäterna. Enkäten till de pedagogiska handledarna utformades först i 

tron om att de utfört handledningen. I själva verket var det de pedagogiskt ansvariga 

vårdarna på enheterna som utfört handledningen till vårdpersonalen. Trots det kunde 

även de pedagogiska handledarna svara på och ta ställning till frågorna och 
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påståendena i enkäten eftersom de känner till situationen på enheterna. 

 Det hade inte gjorts någon kartläggning om personalen kunskap om 

AKK före utbildningen och det finns därmed ingen utgångspunkt att jämföra 

resultaten med. Det här är en viktig faktor att beakta i samband med att resultaten 

tolkas och när man avgör effektiviteten av utbildningen. Den riktiga utvecklingen 

och nyttan av utbildningen kanske inte är så positivt som de här resultaten tyder på. 

Emellertid har även de pedagogiska handledarna observerat en positiv förändring i 

interaktionen mellan personal och brukare, och därmed kan det tolkas att 

utbildningen nog varit till nytta.    

 Enkäterna besvarades länge efter teoridelen av utbildningen, den första 

delen utfördes 2015, och att bedöma vad man kunde före utbildningen två år tidigare 

och vilka metoder man använde genast efter det kan ha varit svårt. En av deltagarna 

hade även skrivit att det hade gått länge sedan den teoretiska delen. Eftersom AKK-

insatsen på Kårkulla utfördes på flera plan och utbildningen därmed höll på länge, 

kan det också ha varit svårt för deltagarna att avgöra vilka faktorer som inverkat. 

 I frågorna i enkäten riktad till personalen hade även AKK-metoden 

”gester” fallit bort. Gester var en av de vanligaste AKK metoderna Kårkulla-

personalen använde i Eks (2013) undersökning och en del har kanske tolkat 

svarsalternativet HYP som överlappande med gester. Den möjligheten ska beaktas i 

svaren om HYP-metoden.     

 I fortsatt forskning angående ämnet vore det intressant och givande att 

se utbildningen upprepas på Kårkulla i andra regioner, men där det kunde samlas in 

data före utbildningen, efter den teoretiska utbildningen och även före och efter 

handledningen.  På det sättet skulle resultaten vara mera reliabla och man kunde 

tydligare se den teoretiska utbildningens och workshopens inverkan gentemot 

handledningens inverkan. Även i andra studier har det framkommit behov av att 

utvärdera effekten av de olika komponenterna i utbildningen (McGilton m.fl., 2009). 

Det vore också intressant att filma in interaktion mellan personal och brukare före 

och efter utbildningen för att få objektiva mått på eventuella förändringar. 

Frekvensen av beteenden såsom mängden kommunikativa initiativ av brukarna och 

mängden kommunikativa möjligheter personalen ger kunde jämföras. Utöver det här 

kunde det också vara intressant att se i hurdana situationer användningen av AKK-

ökat. Man kunde se på om brukarnas och personalens AKK-användning ökat i 
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dagliga sociala interaktioner, i planering av schema för dagen eller i möten och 

dylikt.  

4.6 Slutsatser 

 

I den här avhandlingen framkom det att personal på Kårkulla i Östra Nyland själva 

upplever att utbildningen som utförts hade haft omedelbara och bestående effekter 

och att användningen av AKK-metoder i vardagen har ökat. Personalen ansåg att de 

använde- och kände till flera olika typer av AKK-metoder efter utbildningen, men 

förändring var inte stor. När man beaktar de fritt formulerade svaren verkar det 

däremot ha gjort en väsentlig skillnad för personalen. Deras sätt att delta i interaktion 

hade förändrats i och med förändring i attityder och tankesätt och kunskap om 

kommunikationsstrategier.  Personalen ansåg också att utbildningen hade gynnat 

brukare så att de bättre kan delta i t.ex. beslutsfattande och vara självständigare. De 

pedagogiska handledarnas åsikter förstärker den här observationen eftersom de anser 

att personalen och brukare gynnats, och att kommunikationen mellan dem fungerar 

bättre. Däremot poängterar de även vikten av att det inte enbart är utbildningen och 

handledningen som bidragit till förändringarna, utan att även lagstiftning och annan 

verksamhet på arbetsplatsen bidragit till förändringarna. Speciellt vikten av personer 

som fungerar som pedagogiskt ansvariga vårdare på enheterna framkommer i de 

pedagogiska handledarnas svar. 
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Bilaga A: Följebrev till personal 

 

Till dig som arbetar på Kårkulla i Östra Nyland, 

Du kontaktas nu angående information och förfrågan om samtycke till deltagande i 

en anonym enkätstudie. Studien gäller utbildningen och handledningen i alternativ 

och kompletterande kommunikation (AKK) som du deltagit i under perioden 2015-

2017. AKK är olika metoder och hjälpmedel som kan användas för att ersätta eller 

komplettera bristfälligt tal och språk. Syftet med den här enkätstudien är att utreda 

effektiviteten av utbildningsinsatsen i fråga.   

Den här undersökningen utförs som en del av min pro gradu-avhandling som 

talterapeutstuderande vid Åbo Akademi. Etiskt tillstånd för undersökningen har 

beviljats av etiska nämnden för psykologi och logopedi vid Åbo Akademi. Kårkulla 

samkommun har beviljat forsknings- och undersökningslov.  

Allt material behandlas anonymt. Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när 

som helst avbryta ditt deltagande utan någon ytterligare motivering. Att svara på 

enkäten tar högst 15 minuter. Genom att besvara enkäten ger du ditt samtycke till att 

delta i studien. 

Åbo, 24.11.2017 

Med hopp om gott samarbete, 

Pauliina Bjolin 

Talterapeutstuderande 

pauliina.bjolin@abo.fi 

tel: 0504682344 

    

Pirkko Rautakoski 

Handledare, talterapeut 

Professor i logopedi vid Åbo Akademi 

Pirkko.rautakoski@abo.fi  

 

Pia Lindevall 

Handledare, talterapeut 

Universitetslärare, Turun Yliopisto 

Pia.lindevall@utu.fi 

 

 

mailto:pauliina.bjolin@abo.fi
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Bilaga B: Följebrev till pedagogiska handledare 

 

Till dig som är pedagogisk handledare på Kårkulla i Östra Nyland 

Du kontaktas nu angående information och förfrågan om samtycke till deltagande i 

en anonym enkätstudie. I undersökningen behandlas utbildningen och handledningen 

i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) som Kårkulla-personal i 

Östra Nyland deltagit i under perioden 2015-2017. Undersökningen består av två 

enkäter, den ena besvaras av personalen som deltagit i utbildningen och den andra 

enkäten är till er som är pedagogiska handledare.  Syftet är att utreda effektiviteten 

av utbildningsinsatsen i fråga. 

Den här undersökningen utförs som en del av min pro gradu-avhandling som 

talterapeutstuderande vid Åbo Akademi.  Etiskt tillstånd för undersökningen har 

beviljats av etiska nämnden på psykologi och logopedi vid Åbo Akademi. Kårkulla 

samkommun har beviljat forsknings- och undersökningslov. 

Allt material behandlas anonymt. Ert deltagande i studien är frivilligt och ni kan 

närhelst avbryta ert deltagande utan någon vidare motivering. Att svara på enkäten 

tar högst 15 minuter. Genom att besvara enkäten ger du ditt samtycke till att delta i 

studien. 

Åbo, 28.11.2017 

Med hopp om gott samarbete, 

Pauliina Bjolin 

Talterapeutstuderande 

pauliina.bjolin@abo.fi 

tel: 0504682344 

    

Pirkko Rautakoski 

Handledare, talterapeut 

Professor i logopedi vid Åbo Akademi 

pirkko.rautakoski@abo.fi  

 

Pia Lindevall 

Handledare, talterapeut 

Universitetslärare, Turun Yliopisto 

pia.lindevall@utu.fi

mailto:pauliina.bjolin@abo.fi
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Bilaga C: Enkät till personalen 

Du har under perioden 2015-2017 deltagit i obligatoriska kommunikationskurser för 

hela personalen. Under kurserna behandlades bland annat alternativ och 

kompletterande kommunikation (AKK). AKK innebär att med olika metoder och 

hjälpmedel ersätta eller komplettera bristfälligt tal och språk. Tack för att du tar dig 

tid att besvara enkäten. Svara gärna så ärligt som möjligt, varje svar är värdefullt! 

Bakgrundsinformation: 

1. Kryssa för de utbildningar du deltagit i:  

Grunder i kommunikation (Pia Lindevall, Annika Lahtinen, hösten 2015) 

Kommunikation: från teori till praktik (Pia Lindevall, hösten 2016) 

Individuell anpassning av kommunikationshjälpmedel för någon brukare 

(Handledning av pedagogiska handledare eller talterapeut) 

 Om du har deltagit i handledning, hur många handledningstillfällen har 

du  deltagit i? ________ 

Vilka AKK-metoder användes under handledningen?   

 HYP  

 Föremålskommunikation     

 Bildkommunikation (valtavlor, samtalsmatta, rita, pekplatta)            Tecken som 

stöd                    

 Annat, vad?_________________________________________ 

 

2. Kryssa för den åldersgrupp du tillhör: 

 18-25 

 26-34 

 35-45 

 46-54 

 55+ 

 

3.Kryssa för var du arbetar:  

 Boende        

Dagverksamhet      

Övrigt, var? __________________________________________  
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Bilaga C. fortsätter 

4. Hurdan utbildning har du? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________ 

5. Vad är din yrkesbeteckning i ditt nuvarande arbete? 

__________________________ 

6. Hur många år har du arbetat med personer med kommunikationssvårigheter? 

_____år 

 

7. Hur stor andel av brukarna du arbetar med anser du att har 

kommunikationssvårigheter? 

  Nästan alla eller alla 

  Mer än hälften 

  Hälften 

  Mindre än hälften 

  Nästan ingen eller ingen 

 

8. Har du tidigare fått utbildning om AKK(utöver de nämnda kurserna i 

frågeformuläret)? 

 Nej 

 Ja 

 

9. Har du tidigare fått handledning i användning av AKK (utöver den som nämns i 

början av frågeformuläret)?  

 Nej 

 Ja 

 

Utbildningen och handledningen 

 

10. Förändrades något i ditt sätt att kommunicera med brukarna genast efter 

utbildningarna  Nej    

   Ja  
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Ifall ja, vad? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

     

11. Förändrades något i ditt sätt att kommunicera med brukarna genast efter den 

eventuella handledningen 

   Nej     

  Ja 

Ifall ja, vad? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________ 

 

 

12. Förändrades något i ditt sätt att kommunicera med brukarna på ett bestående sätt 

efter utbildningen och handledningen?   

 Nej       

Ja 

Ifall ja, vad? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________ 

 

13. Använder du AKK med personer med kommunikationssvårigheter? 

 Nej (besvara fråga a) 

 Ja (besvara fråga b) 

  

a) Ifall du svarade ”nej” kryssa i varför du inte använder AKK 
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Bilaga C. Fortsätter 

 

 Ingen av klienterna har behov av det 

 Jag vet inte hur man använder AKK 

 Tidsbrist 

 Jag har inte material 

     

 Annan orsak, vad?______________________________________ 

 

b) Ifall du svarade ”ja”, kryssa i hur ofta du använder AKK med personer med 

kommunikationssvårigheter 

  Alltid 

  Många gånger om dagen   

  Ett par gånger om dagen 

  En gång om dagen 

 Flera gånger i veckan 

 En gång i veckan 

 Någon gång i månaden 

 Mera sällan 

        

14. Kryssa för de AKK-metoder som du kände till redan före utbildningen och 

handledningen 

 Ingen       

 HYP       

 Föremålskommunikation    

  Bilder som stöd för kommunikation   

   Pekplatta    

   Kommunikationsmapp   

   Valtavla    

   Samtalsmatta   

   Ritande som stöd för kommunikation (ritprat, snabb 

ritteknik) 

 Tecken som stöd      

 Bliss-symboler      

 Annat, vad?__________________ 
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Bilaga C. fortsätter 

15. Kryssa för de AKK-metoder som du nu efter utbildningen och handledningen 

känner till 

 Ingen       

 HYP       

 Föremålskommunikation    

  Bilder som stöd för kommunikation   

   Pekplatta    

   Kommunikationsmapp   

   Valtavla    

   Samtalsmatta   

   Ritande som stöd för kommunikation (ritprat, snabb 

ritteknik)  Tecken som stöd    

  Bliss-symboler    

  Annat, vad?__________________ 

 

16. Kryssa för de AKK-metoder du använde före utbildningen och handledningen  

 Ingen       

 HYP       

 Föremålskommunikation    

  Bilder som stöd för kommunikation   

   Pekplatta    

   Kommunikationsmapp   

   Valtavla    

   Samtalsmatta   

   Ritande som stöd för kommunikation (ritprat, snabb 

ritteknik)  

 Tecken som stöd      

 Bliss-symboler      

 Annat, vad?__________________ 

 

17. Kryssa för de AKK-metoder du nu efter utbildningen och handledningen 

använder 

 Ingen       

HYP       

Föremålskommunikation      

Bilder som stöd för kommunikation    

  Pekplatta     

  Kommunikationsmapp  
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Bilaga C. fortsätter 

  Valtavla     

  Samtalsmatta    

  Ritande som stöd för kommunikation (ritprat, snabb ritteknik) 

  Tecken som stöd    

  Bliss-symboler   

 Annat, vad?__________________ 

18. Kryssa för de AKK-metoder du anser att du skulle behöva mera kunskap om 

 Ingen       

 HYP       

 Föremålskommunikation    

  Bilder som stöd för kommunikation   

   Pekplatta    

   Kommunikationsmapp   

   Valtavla    

   Samtalsmatta   

   Ritande som stöd för kommunikation (ritprat, snabb 

ritteknik)  Tecken som stöd    

  Bliss-symboler    

  Annat, vad?__________________ 

 

Nedan kommer några påståenden angående din uppfattning om dig som 

kommunikationspartner. Besvara till vilken grad du instämmer med påståendena:  

19. Nu använder jag AKK mera än före utbildningen och handledningen 

 Av samma åsikt 

 Delvis av samma åsikt 

 Vet inte 

 Delvis av annan åsikt 

 Av annan åsikt 

 

20. Min uppfattning om vad kommunikation innebär har utvidgats efter utbildningen 

 Av samma åsikt 

 Delvis av samma åsikt 

 Vet inte 

 Delvis av annan åsikt 

 Av annan åsikt 

 

21. Jag har fått en mer positiv uppfattning om kommunikationshjälpmedel till en 

följd av utbildningen och handledningen 
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 Av samma åsikt 

 Delvis av samma åsikt 

 Vet inte 

 Delvis av annan åsikt 

 Av annan åsikt 

 

22. Efter utbildningen och handledningen är jag mer självsäker i användningen av 

AKK-metoder 

 Av samma åsikt 

 Delvis av samma åsikt 

 Vet inte 

 Delvis av annan åsikt 

 Av annan åsikt 

 

23. Jag kan nu bättre tillämpa mitt sätt att kommunicera enligt mottagarens behov 

 

 Av samma åsikt 

 Delvis av samma åsikt 

 Vet inte 

 Delvis av annan åsikt 

 Av annan åsikt 

 

24. Jag har efter utbildningen och handledningen utvecklats som 

kommunikationspartner 

 

 Av samma åsikt 

 Delvis av samma åsikt 

 Vet inte 

 Delvis av annan åsikt 

 Av annan åsikt 
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Bilaga C. fortsätter 

25. Efter utbildningen och handledningen ger jag fler kommunikationsmöjligheter 

för brukarna 

 

 Av samma åsikt 

 Delvis av samma åsikt 

 Vet inte 

 Delvis av annan åsikt 

 Av annan åsikt 

 

Nedan följer påståenden angående brukarnas kommunikationsförmåga. Kryssa för i 

vilken grad du instämmer med påståendena.  

     

26. Brukarna initierar oftare kommunikation efter personalens utbildning 

 Av samma åsikt 

 Delvis av samma åsikt 

 Vet inte 

 Delvis av annan åsikt 

 Av annan åsikt 

 

27. Brukarna använder kommunikationshjälpmedel oftare efter personalens 

utbildning 

 

 Av samma åsikt 

 Delvis av samma åsikt 

 Vet inte 

 Delvis av annan åsikt 

 Av annan åsikt 

 

28. Brukarna förstår mig bättre när jag använder AKK 

  

 Av samma åsikt 
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 Delvis av samma åsikt 

 Vet inte 

 Delvis av annan åsikt 

 Av annan åsikt 

 

29. Jag förstår brukarna bättre när de använder AKK 

 

 Av samma åsikt 

 Delvis av samma åsikt 

 Vet inte 

 Delvis av annan åsikt 

 Av annan åsikt 

 

30. Brukarnas sociala delaktighet har ökat efter personalens utbildning 

 Av samma åsikt 

 Delvis av samma åsikt 

 Vet inte 

 Delvis av annan åsikt 

 Av annan åsikt 

 

31. Brukarnas självständighet har ökat efter personalens utbildning 

 

 Av samma åsikt 

 Delvis av samma åsikt 

 Vet inte 

 Delvis av annan åsikt 

 Av annan åsikt 

 

32. Brukarna uppvisar mindre utmanande beteende efter personalens utbildning 
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Bilaga C. Fortsätter 

 Av samma åsikt 

 Delvis av samma åsikt 

 Vet inte 

 Delvis av annan åsikt 

 Av annan åsikt 

 

33. Om du har observerat förändringar i brukarnas kommunikationsförmåga, ge 

konkreta exempel på hur kommunikationsförmågan förändrats hos några brukare: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Om du har kommentarer angående frågeformuläret eller övriga kommentarer om 

utbildningen, skriv dem här: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________ 

 

Tack för ditt deltagande!   
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Bilaga D: Enkäten till de pedagogiska handledarna  

Tack för att du tar dig tid att besvara enkäten. Svara gärna så ärligt som möjligt, varje 

svar är värdefullt! 

Bakgrundsinformation  

1. Hur länge har du arbetat som pedagogisk handledare? ____ år 

 

2. Hur många år AKK varit en del av din arbetsbild? _______ år 

 

3. På hur många verksamhetspunkter arbetar du som pedagogisk handledare? 

______  

 

av dessa är _____ dagverksamhetsenheter 

                  _____ boende 

                  _____ övrig verksamhetsform, vad?________________________ 

 

Personalens kommunikationssätt med brukarna 

4. Observerade du några omedelbara förändringar i personalens sätt att 

kommunicera med brukarna efter utbildningarna om kommunikation och 

AKK?  

 

 Nej 

 Ja 

Ifall ja, hurdana förändringar förekom det?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



2 

Pauliina Bjolin 

Bilaga D. fortsätter 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. Har du observerat några långsiktiga förändringar hos personalen på boende 

angående deras sätt att kommunicera med brukarna efter AKK-utbildningen 

och -handledningen? 

 

 Nej 

 Ja 

Ifall ja, hurdana? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

6. Har du observerat några långsiktiga förändringar hos personalen på 

dagsverksamhetsenheter angående deras sätt att kommunicera med brukarna 

efter AKK-utbildningen och -handledningen? 

 

 Nej 

 Ja 
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Ifall ja, hurdana? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________ 

7. Har du observerat några långsiktiga förändringar hos personalen på övriga 

verksamhetspunkter (beskriv vilka verksamhetspunkter) angående deras sätt att 

kommunicera med brukarna efter AKK-utbildningen och -handledningen? 

 Nej 

 Ja 

Ifall ja, hurdana? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Bilaga D. Fortsätter 

Följande frågor är påståenden. Kryssa för till vilken grad du instämmer med 

påståendet i fråga. 

 

8. Jag har hos personalen observerat en positiv attitydförändring angående 

kommunikationshjälpmedel efter utbildningen och handledningen 

 Av samma åsikt 

 Delvis av samma åsikt 

 Vet inte 

 Delvis av annan åsikt 

 Av annan åsikt 

 

9. Användningen av AKK har ökat på boendena efter utbildningen och 

handledningen 

 

 Av samma åsikt 

 Delvis av samma åsikt 

 Vet inte 

 Delvis av annan åsikt 

 Av annan åsikt 

10. Användningen av AKK har ökat på dagverksamheten efter utbildningen och 

handledningen 

 

 Av samma åsikt 

 Delvis av samma åsikt 

 Vet inte 

 Delvis av annan åsikt 

 Av annan åsikt 

 

11. Användningen av AKK har ökat på övriga verksamhetspunkter efter utbildningen 

och handledningen 
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 Av samma åsikt 

 Delvis av samma åsikt 

 Vet inte 

 Delvis av annan åsikt 

 Av annan åsikt 

 

Ange vilka verksamhetspunkter det gäller:___________________________ 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

 

12.  Personalen använder ett bredare urval av AKK-metoder efter utbildningen och 

handledningen 

 

 Av samma åsikt 

 Delvis av samma åsikt 

 Vet inte 

 Delvis av annan åsikt 

 Av annan åsikt 

 

13. Personalen kontaktar mig om frågor angående AKK och kommunikation med 

brukarna i större grad än före utbildningen och handledningen 

 

 Av samma åsikt 

 Delvis av samma åsikt 

 Vet inte 

 Delvis av annan åsikt 

 Av annan åsikt 

14. Det har skett förändringar efter utbildningen och handledningen som kan 

observeras på hela verksamhetspunkter och inte enbart hos några i personalen  

 Av samma åsikt 

 Delvis av samma åsikt 
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 Vet inte 

 Delvis av annan åsikt 

 Av annan åsikt 

15. Om du har observerat en positiv förändring hos personalen angående deras 

kommunikationssätt med brukarna, kryssa för de faktorer du anser att kan ha 

bidragit till förändringen  

 Ändringarna i specialomsorgslagen    

  PCP-tänkandet     

  Utbildning i kommunikation och AKK  

  AKK-handledning    

  Annat,  vad? 

___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

16. Om du kryssade i flera alternativ i fråga 15, ange här hur fördelningen av de olika 

faktorers inverkan skulle se ut  

exempel: lagförändring 25%+PCP-tänkande 25%+ utbildning i kommunikation och 

AKK 25%+ AKK-handledning 25%+ annat 0%=100% 

Ändringar i specialomsorgslagen 

(självbestämmanderätt)                  _________ % 

PCP-tänkande              _________ % 

Utbildning i kommunikation       

och AKK            __________ % 

AKK-handledning             __________ % 

Annat            __________ % 

 

             Totalt:           100  %  

Övrigt jag önskar framföra: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Tack för ditt deltagande!
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Bilaga E: Personalens åsikter om utbildningens effekt för brukarna 
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Pauliina Bjolin 

 

Pressmeddelande 14.4.2019 

Effekten av AKK-utbildning för Kårkullapersonal i Östra Nyland 

I resultaten från en pro gradu-avhandling som utförts vid Logopedin vid Åbo 

Akademi framkom att utbildning i alternativ och kompletterande kommunikation 

(AKK) för personer som arbetar med personer med utvecklingsstörning kan utveckla 

personalen som kommunikationspartner. och öka deras kunskap om AKK och 

användning av AKK. Det framkom även att barriärer för fungerande kommunikation 

mellan personal och brukare kan ha reducerats efter utbildningen. I och med det kan 

även brukarna gynnas av personalens utbildning. Utvecklingen stöder brukarnas 

självbestämmanderätt och rätten till individualiserade vårdplaner och 

kommunikationssätt för brukare (personer med utvecklingsstörning som får service 

av Kårkulla).    

Personalen upplevde att de kände till och använde mycket AKK redan före 

utbildningen och skillnaderna före och efter utbildningen var inte så stor. Däremot 

ansåg de att de i hög grad utvecklats som kommunikationspartners, bl.a. att de blivit 

mera självsäkra i AKK-användning, att de bättre kan utgå från brukarnas individuella 

kommunikativa behov och att de fått en mera positiv inställning till 

kommunikationshjälpmedel. Det var utmanande för personalen att bedöma om 

brukarna påverkats av utbildningen. Personalen kunde inte säga om mängden 

utmanande beteende minskat eller om brukarna initierar kommunikation oftare efter 

utbildningen. Men en signifikant andel av personalen ansåg att växelverkan med 

brukarna fungerar bättre om AKK används. De ansåg också att brukarnas delaktighet 

ökat efter personalens utbildning. De pedagogiska handledarna hade sett en positiv 

förändring på de olika verksamhetspunkterna likadana förändringar förekom på 

enheter för dagverksamhet och boendeverksamheter. AKK hade börjats använda i 

större grad och de pedagogiska handledarna hade sett en positiv attitydförändring hos 

personalen. De pedagogiska handledarna framhävde ännu vikten av andra faktorer 

utöver AKK-utbildningen som bidragit till förändringen.  

Pauliina Bjolin, som är logopedistuderande vid Åbo Akademi, har undersökt effekten 

av en AKK-utbildning som arrangerats för personal vid Kårkulla i Östra Nyland. 

Effekten av utbildningen undersöktes med hjälp av enkäter och personalens egen 

uppfattning om utbildningens effekt för dem och för brukare. Pedagogiska 

handledare besvarade en separat enkät om deras uppfattningar på kring utbildningens 

effekt på enhetsnivå. Sammanlagt deltog 40 anställda och 2 pedagogiska handledare. 

Personalen och de pedagogiska handledarna uppskattade själv utbildningens effekt 

på dem och brukarna, och studien utfördes retrospektivt upp till två år efter 

utbildningens först började. Därmed skulle det vara bra att i framtiden ha mera 

objektiva mått. 

Ytterligare information fås av:  

Pauliina Bjolin   Pirkko Rautakoski 

Logopedistuderande  Professor i logopedi 

Logopedi/Åbo Akademi  Logopedi/Åbo Akademi 
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