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SAMMANFATTNING 

Det är viktigt för alla människor att kunna prata men inte lika självklart för personer 

med en kommunikativ funktionsnedsättning. Syftet med denna systematiska 

litteraturöversikt var att belysa brukare och vårdnadshavares upplevelse och erfarenhet 

av grafisk alternativ och kompletterande kommunikation (GAKK). Studien innefattades 

av 15 artiklar som kvalitetsgranskades och analyserades genom en metasyntes. Data 

kategoriserades till sex huvudkategorier; (1) konversationsmönster vid användning av 

GAKK, (2) förväntningar och farhågor, (3) omgivningen, (4) hjälpmedlet, (5) 

användning: när och var, i vilka situationer, (6) att lära sig kommunikationen och 

hantera hjälpmedlet. Resultatet visade att samtal med GAKK ofta var begränsade och 

förutsägbara. Synpunkter framkom på vikten av att kunna kommunicera mer än basala 

behov. Brukarens kommunikation är beroende av stöd och kompetens från 

omgivningen, och brukaren påverkas av omgivningens bemötande. Hjälpmedlets 

tillgänglighet och individanpassning var avgörande för kommunikationen. Brukare 

anpassade sin kommunikation till olika situationer och personer genom olika strategier. 

GAKK kunde användas till mer än bara kommunikation, så som till stöd i dagliga 

rutiner. Delade synpunkter rådde gällande hög- och lågteknologiska hjälpmedel. 

Förbättrad kommunikation hos brukaren beskrevs vid användning av GAKK. Det var 

viktigt att inkludera både brukare och vårdnadshavare vid val av hjälpmedel. 

Sammanfattningsvis var det många faktorer som behövde samverka väl för att 

användningen av GAKK skulle bli optimal. 

Nyckelord: kommunikation, grafisk alternativ och kompletterande kommunikation 

(GAKK), vårdnadshavare, brukare, upplevelser, högteknologisk GAKK, lågteknologisk 

GAKK 

 

ABSTRACT 

The ability to speak with one another is important for all people, but this ability can not 

be taken for granted when dealing with communicative disabilities. The aim of this 

systematic literature review was to highlight user and caregiver views and experiences 

of aided augmentative and alternative communication (aided AAC). The study included 

15 articles that were examined by quality and analysed through a meta synthesis. Data 

was categorized into six main categories; (1) conversational patterns using aided AAC, 

(2) expectations and concerns, (3) environment, (4) the communication aid, (5) use: 

when and where, in what situations, (6) learning the communication and manage the 

communication aid . The result indicated that conversations with aided AAC were 

predictable and limited. The importance of communication beyond basic needs was 

discussed. The communication of users was depending on the support and competence 

from the environment and users were influenced by the treatment of others. 

Communication was dependent on availability and individual accommodation. Different 

strategies were used by users to adapt the conversations to people and situations. Beside 

communication, aided AAC could be used for other purposes, e.g., in daily routines. 

Different views were seen discussing high and low technology communication aids. 

Using aided AAC improved the users’ communication. The importance of including 

caregivers and users in the choice of communications aids was mentioned. In summary, 

there were many factors that needed to work together for an optimal use of aided AAC. 
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Key words: communication, aided augmentative and alternative communication (aided 

AAC), caregivers, users, experiences, high technological aided AAC, low technological 

aided AAC  
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1. Inledning 

En del människor kan av olika anledningar inte kommunicera via tal och dessa personer 

kan behöva använda alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Att 

kommunicera är en mänsklig rättighet (ASHA, 1992a). Att kommunicera med AKK kan 

dock medföra svårigheter, exempelvis med inlärning av det alternativa 

kommunikationssättet, okunskap hos omgivningen och med olika problem som kan 

uppkomma med hjälpmedlet. Författarna till denna systematiska litteraturstudie avsåg 

att genom en metasyntes belysa vårdnadshavares och brukares synpunkter på 

användningen av grafisk alternativ och kompletterande kommunikation (GAKK). Detta 

kan vara till hjälp i logopedens arbete med personer som har 

kommunikationsnedsättningar och även i andra professioners arbete inom 

habiliteringen. Personal i skolan kan också ha nytta av denna litteraturstudie, då den kan 

bidra till ökad medvetenhet kring hur det är att kommunicera med alternativ 

kommunikation. 

2. Bakgrund 

2.1. Barnets språkutveckling 

En typisk språkutveckling sker i vissa stadier enligt en viss ordning som följer den 

motoriska, kognitiva och sociala utvecklingen. Tillägnandet av ett språk är en 

kontinuerlig process som börjar redan vid födseln genom att det nyfödda barnet reagerar 

på tal i sin omgivning. Situation och samtalspartner styr hur kommunikationen och 

språkets användning ser ut och utvecklas (Heister Trygg et al., 2009). Det nyfödda 

barnet kommunicerar med ljud, blickar och gester (Söderbergh, 1989). Det tidiga jollret 

utvecklas vidare till stavelsejoller som sedan ligger till grund för barnets första ord 

(Nettelbladt & Salameh, 2007). Under barnets första år sker även tillägnandet av 

förmågan att imitera, dela uppmärksamhet, rikta kommunikation och välja mellan olika 

alternativ som bjuds (Heister Trygg, 2005). Fram till cirka sex års ålder sker 

tillägnandet av språkets olika modaliteter; fonologi, semantik, grammatik och pragmatik 

i olika stadier. Språket utvecklas sedan livet ut (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

2.2. Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK 

För barn som inte har en typisk språkutveckling kan alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK) användas för att kompensera för brister i tal- och 

språkproduktion och/eller förståelse av talat språk (Beukelman & Mirenda, 2013). AKK 

är ett samlingsnamn för olika kommunikationstyper som kan användas då talet inte 

räcker till (Heister Trygg, 2005). Heister Trygg et al. (2009) beskriver två alternativa 

kommunikationsvägar för alternativ kommunikation: manuella, icke 

hjälpmedelsberoende kommunikationsvägar som kan bestå av naturliga reaktioner, 

gester och tecken som AKK samt grafiska, hjälpmedelsberoende kommunikationsvägar 

som saker, bilder och fotografier. Vidare kan AKK delas upp i lågteknologiska och 

högteknologiska hjälpmedel. Lågteknologiska hjälpmedel är enkelt utformade. Exempel 

på lågteknologiska hjälpmedel är kommunikationskarta och ögonpekningsram. 

Högteknologiska hjälpmedel beskrivs baseras på datorteknik och elektronik och 

exempel på sådana är samtalsapparat och pekskärm (Heister Trygg et al., 2009). 
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2.3. Kommunikativa behov 

Att prata är något vi gör när vi vill och det är lika viktigt för alla människor men inte 

lika självklart för personer med en kommunikativ funktionsnedsättning (Heister Trygg 

et al., 2009). Man kan tro att det viktigaste för en person med en kommunikativ 

funktionsnedsättning är att uttrycka behov som hunger eller törst och det visas också i 

en studie om kommunikation i sjukhusmiljö att vårdare ansåg att möjligheter för att 

uttrycka grundläggande behov var viktigast, medan patienter med kommunikativa 

funktionsnedsättningar själva ansåg att det var lika viktigt att få uttrycka mer än endast 

basala behov (Hemsley et al., 2010). 

Light (1988) har beskrivit fyra kommunikativa behov: 

 Uttrycka grundläggande behov och önskemål: det är en viktig kommunikativ 

funktion och har en hög prioritet hos omgivningen till personer med 

kommunikativ funktionsnedsättning. Omgivningen anstränger sig för att 

tillgodose behoven. 

 Få och ge information: detta behov är komplext eftersom det varierar. Mycket av 

informationen kan förmedlas med kroppsspråk och gester men vid mer avancerad 

information behövs en viss typ av vokabulär. 

 Samtala, småprata och uttrycka social närhet: detta behov handlar om att utveckla 

personliga relationer och anses som det viktigaste behovet hos personen med en 

kommunikativ funktionsnedsättning. 

 Uttrycka artighet och sociala fraser: för att personen med en kommunikativ 

funktionsnedsättning ska kunna samspela på ett likvärdigt sätt är detta behov 

viktigt, för att umgänget ska fungera smidigt och för att kunna visa intresse. 

 

2.4. Rätten att kommunicera 

Förenta nationerna (FN) har tagit fram en konvention gällande rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning, där bland annat rätten att få tillgång till samhällsinformation 

beskrivs samt rätten att i offentliga sammanhang använda sig av alternativ 

kommunikation som personer med funktionsnedsättning själva valt (United Nations). 

Konventionen är antagen av socialdepartementet i Sverige (Socialdepartementet, 2008). 

American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) har utformat riktlinjer för att 

möta kommunikativa behov hos personer med svåra funktionsnedsättningar (ASHA, 

1992b) och beskriver där att alla personer har rätt att kunna påverka sitt liv genom 

kommunikation oavsett funktionsnedsättning och dess svårighetsgrad. ASHA har även 

formulerat kommunikativa rättigheter i Communication Bill of Rights (ASHA, 1992a), 

av vilka några är: 

 Rättighet att erbjudas valmöjligheter och alternativ. 

 Rättighet att kalla på och få delta i samspel med en annan person. 

 Rättighet att ha tillgång till de alternativa och kompletterande 

kommunikationssystem och andra tekniska hjälpmedel som personen behöver 

samt att dessa är i funktionellt skick. 

 Rättighet att bli tilltalad direkt, inte bli talad för och inte bli talad om i tredje 

person. 
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2.5. BRO-modellen 

“AKK är hela den BRO av insatser som behövs för att ersätta eller komplettera ett 

bristande tal/språk i kommunikationen mellan människor.” (Hjälpmedelsinstitutet, utan 

datum a). BRO-modellen innefattar de tre delar som krävs för att AKK ska fungera. 

Dessa är brukaren, redskapen och omgivningen (Heister Trygg et al., 2009). Brukaren är 

personen med en kommunikativ funktionsnedsättning och är också den som behöver 

AKK och som står i fokus. Brukarens behov, färdigheter, erfarenheter och strategier styr 

valet av redskap och hur omgivningen ska bemöta brukaren. Redskapen är det 

kommunikationssätt eller de hjälpmedel som används. Omgivning är människor, 

samtalspartners och miljön. Omgivningens korrekta tolkning av brukarens 

kommunikation är en förutsättning för ett fungerande samspel. Även omgivningens 

behov, färdigheter, erfarenheter och strategier styr hur kommunikationen fungerar 

(Heister Trygg et al., 2009). 

2.6. Vem behöver AKK? 

Såväl barn som vuxna kan behöva använda AKK och det gäller för alla 

socioekonomiska och kulturella grupper. Både förvärvade och medfödda tillstånd kan 

orsaka svårigheter med tal och språk. De vanligaste medfödda orsakerna är: intellektuell 

funktionsnedsättning, cerebral pares, autismspektrumtillstånd (AST) och verbal apraxi. 

Förvärvade medicinska tillstånd som ofta kan leda till ett behov av AKK är amyotrofisk 

lateral skleros (ALS), multipel skleros (MS), traumatisk hjärnskada och stroke 

(Beukelman & Miranda, 2013). 

2.7. Grafisk alternativ och kompletterande kommunikation 

AKK kan delas upp i olika system där grafisk alternativ och kompletterande 

kommunikation (GAKK) är ett av dem (Beukelman & Mirenda, 2013). GAKK innebär 

kommunikation med någon form av bildstöd, symboler eller skrift. Hjälpmedlen kan 

bestå av konkreta föremål, fotografier, tecknade bilder, bokstäver och siffror. Vid 

kommunikation med GAKK har man oftast ett tillgängligt ordförråd där man kan välja 

bland olika ord eller begrepp, exempelvis på en kommunikationskarta (Heister Trygg, 

2005). 

2.7.1. Olika typer av GAKK 

Kommunikationshjälpmedel och kunskap kring dessa utvecklas hela tiden (Blackstone 

et al., 2002; Beukelman & Mirenda, 2013). Det finns många olika typer av GAKK, både 

hög- och lågteknologiska (Heister Trygg et al., 2009). Nedan beskrivs kort några typer 

av GAKK som frekvent nämnts i de artiklar som berörs i denna studie. 

Bliss. GAKK består ofta av olika uppsättningar bilder och föremål. Ett exempel är Bliss, 

som är ett symbolsystem där ord och begrepp representeras av grafiska symboler 

(Heister Trygg, 2005). Beukelman och Mirenda (2005) menar att Bliss är det enda 

grafiska systemet som utgör ett eget språk (enligt Ferm & Thunberg, 2008, s. 466). 

Kommunikationskartor. En kommunikationskarta består av flera bilder eller symboler. 

Många använder kommunikationskartor eftersom flera bilder och symboler är samlade 

och tillgängliga på samma gång (Ekeberg, 2004). 

The Picture Exchange Communicaton System (PECS). PECS är ett bildbaserat AKK 

som ofta används av personer med AST som inte har ett fungerande tal (Nilsson, 2010). 

Personer som använder PECS lär sig att ge en bild på objektet de vill ha till en 

samtalspartner, i utbyte mot det begärda objektet (Bondy & Frost, 1994). 
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Ögonpekningsram. På en ögonpekningsram är bilder och symboler fästa med stora 

mellanrum. Ramen är i regel försedd med en öppning i mitten för att personerna som 

kommunicerar ska kunna se varandra och samtalspartnern kan då läsa av vilken bild 

brukaren tittar på (Heister Trygg et al., 2009). 

Samtalsapparat. En samtalsapparat är ett föremål som ger möjlighet till röst (genom 

inspelade meddelanden och talsyntes) och man kan på så sätt höras av andra i 

omgivningen när man trycker på en symbol (Heister Trygg et al. 2009). 

Applikationer. Högteknologiska kommunikationsapplikationer kan exempelvis 

användas på surfplattor och mobiltelefoner (Hjälpmedelsinstitutet, utan datum b). 

Rolltalk. Rolltalk är en liten, multifunktionell dator med pekskärm inbyggd (Lindén, 

2014). Rolltalk kan användas både för kommunikation ansikte mot ansikte och för 

fjärrkommunikation (Abilia). 

2.8. Motiv för studien 

Det har genomförts ett flertal studier som belyser brukares och vårdnadshavares tankar 

och synpunkter på GAKK (McNaugthon et al., 2008; Eriksson & Sörensen, 2013). Det 

saknas dock en systematisk litteraturstudie som ger samlade synpunkter och överblick 

på upplevelser av GAKK.  För att göra kvalitativa resultat mer tillgängliga för kliniskt 

verksamma personer, forskare och beslutsfattare är det viktigt att metasynteser görs 

(Finfgeld, 2003). Den aktuella studien har för avsikt att täcka in all forskning som finns 

inom området, vilket är avgörande för en metasyntes (Barroso et al., 2003). En sådan 

översikt kan vara till hjälp både för att formulera fortsatt forskning, men även i det 

kliniska logopediska arbetet med att förskriva, välja och arbeta med GAKK. 

3. Syfte 

Syftet med studien var att belysa brukares och vårdnadshavares upplevelse och 

erfarenheter av GAKK. 

4. Metod 

En systematisk litteraturstudie valdes som metod för denna studie. En litteraturstudie 

ska ha en klar och tydlig frågeställning formulerad. Kriterier och metod för 

litteratursökning samt urval av artiklar ska beskrivas. Alla relevanta studier ska 

inkluderas och kvalitetsbedömas. Svaga studier bör uteslutas. Vid kvalitativa studier 

används metasyntes för att väga samman resultaten från studierna. Alla resultat bör 

redovisas, inte bara det som är till nytta för författaren (Forsberg & Wengström, 2013). 

4.1. Inklusions- och exklusionskriterier 

Kvalitativa studier på engelska eller svenska om brukare som använder GAKK samt 

vårdnadshavare till brukare som använder GAKK inkluderades. Brukaren skulle ha 

medfödda kommunikationssvårigheter. Ytterligare ett inklusionskriterium tillkom under 

sökningsprocessen: endast artiklar från år 2005 och framåt inkluderades. Endast 

kvalitativa studier eller kvalitativa delar av studier inkluderades (Forsberg & 

Wengström, 2013). Artiklar som belyste synpunkter på både GAKK och annan AKK 

inkluderades i studien om dessa gick att särskilja, endast synpunkter gällande GAKK 

användes i resultatet. Synpunkter från brukare eller vårdnadshavare till brukare med 

icke-korrigerad hörselnedsättning exkluderades från studien. Litteraturstudier och 

systematiska översikter exkluderades från studien då författarna ville ha originalstudier 



  

 

7 

för att inte komma för långt ifrån ursprungsresultaten. Artiklar som bedömdes ha låg 

kvalitet uteslöts från studien. 

4.2.     Sökord 

De sökord som användes var: 

Svenska: grafisk alternativ och kompletterande kommunikation, grafisk akk, föräldrar, 

brukare, familj, vårdnadshavare, synpunkter, åsikter, uppfattning, attityder, upplevelser, 

erfarenheter. 

Engelska: aided augmentative and alternative communication, aided aac, users, parents, 

teachers, family, families, caregivers, views, attitudes, experiences, opinions, 

perspectives, perception. 

För exakta sökningar se bilaga 1. 

Sökorden kombinerades för att få en så effektiv litteratursökning som möjligt. Antal 

träffar varierade beroende databas. Författarna valde att göra sökningarna i pluralis, då 

det resulterade i fler träffar än sökningar i singularis. Sökorden kombinerades med de 

booleska operatorerna AND och OR. Trunkering användes vid passande sökord 

(Forsberg & Wengström, 2013). Trunkering innebär användning av asterisk för ett eller 

flera tecken och görs för att få flera sökresultat samtidigt.  

4.3. Procedur 

4.3.1.     Sökstrategi 

Systematiskt urval av artiklar som skulle ingå i studien gjordes huvudsakligen i enlighet 

med förslag av Forsberg och Wengström (2013, s. 84) “urvalsprocess i olika steg”, på 

grund av tidsbrist genomfördes inte steg 4. Se nedan: 

1. Identifiera intresseområden och definiera sökord.  

2. Bestäm kriterier (tidsperiod och språk) för vilka studier som ska väljas. När det 

gäller studier med kvantitativ ansats kan du välja att bara ta med randomiserade 

kontrollerade studier. Val av kvalitativa studier kan motiveras utifrån likheter i 

ämnesområde, datainsamlingsmiljö och analysmetod. Begränsningar i urval kan 

också göras utifrån språk och publiceringsår. 

3. Genomför sökning i lämpliga databaser. 

4. Sök även på egen hand efter ej publicerade artiklar för att finna pågående 

forskning inom området. 

5. Välj relevanta titlar och läs sammanfattningar (abstracts). Gör ett första urval av 

litteratur som ska bli föremål för fortsatt granskning.  

6. Läs artiklarna i sin helhet och gör en kvalitetsvärdering.  

 

4.3.2. Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes under september 2015. Inledningsvis identifierades 

intresseområdet vilket resulterade i att frågeställningar och syfte bestämdes. Till att 

börja med innefattade studien tre deltagargrupper, brukare, vårdnadshavare och 

pedagoger men pedagogerna valdes under analysen bort på grund av platsbrist. Vidare 

formulerades sökord med hjälp av Svensk MeSH 

(http://mesh.kib.ki.se/swemesh/swemesh_se.cfm) samt synonymordlista 

(http://www.synonymer.se). Systematiska sökningar genomfördes i för ämnet lämpliga 

databaser som ingår i Uppsala universitetsbiblioteks översikt av databaser; PubMed, 

DIVA, Cochrane, Sociological abstracts, Linguistics and Language Behaviour, Google 

http://mesh.kib.ki.se/swemesh/swemesh_se.cfm
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Scholar, Cinahl, Scopus och ERIC. Dessa databaser valdes med hjälp av en 

universitetsbibliotekarie vid Uppsala universitet.  

Till att börja med gjordes breda sökningar som snävades av efterhand. Sökningar 

gjordes med både de utskrivna termerna (“aided augmentative and alternative 

communication” och “grafisk alternativ och kompletterande kommunikation”) och 

förkortning av termerna (“aided aac” och “grafisk akk”). Författarna valde att snäva in 

sökningen på antingen den utskrivna termen eller den förkortade termen, beroende på 

vilken som gav flest träffar. Om antalet träffar översteg 30 artiklar gjordes sökningen 

snävare, för att göra granskningen hanterbar. Undantag gjordes för databasen Google 

Scholar då sökningen, trots stort antal träffar, inte gick att göra snävare utan att riskera 

att missa relevanta artiklar. I Google Scholar valdes att samla alla sökord i en sökning 

för att göra sökningen mer tidseffektiv. Trunkering användes inte i Google Scholar då 

databasen inte klarade av att hantera detta. Sökning på family och families gjordes 

istället. 

I ett första urval granskades sammanfattningar från samtliga 1040 träffar. 964 artiklar 

valdes bort då de inte uppfyllde inklusionskriterierna. I ett andra urval granskades 

resterande artiklar mer utförligt, utifrån sammanfattning, metod samt resultat och 

ytterligare 59 artiklar uteslöts på grund av icke uppfyllda kriterier. Utöver de artiklar 

som framkom via sökningar på databaser inkluderades även en artikel ur en 

referenslista. Studiens resultat baserades på 15 artiklar med totalt 263 deltagare, där 59 

deltagare var brukare och 204 deltagare var vårdnadshavare. 

4.4. Databearbetning och analys 

4.4.1.     Kvalitetsbedömning 

Samtliga studier kvalitetsgranskades och graderades på en skala 1-3 av författarna, där 1 

motsvarade låg kvalitet, 2 motsvarade medelhög kvalitet och 3 motsvarade hög kvalitet. 

Om en studie innefattade både kvantitativ och kvalitativ forskning granskades endast 

den kvalitativa delen av studien (Forsberg & Wengström, 2013). Kvalitetsbedömning 

genomfördes med hjälp av “Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik - patientupplevelser” samt med stöd av tillhörande kommentarer 

(SBU, 2013), se bilaga 2. 

De fem första artiklarna granskades gemensamt av båda författarna för att arbeta fram 

ett gemensamt förhållningssätt för att kvalitetsbedömningarna skulle bli så likvärdiga 

som möjligt. Fanns det aspekter i studierna som var oklara diskuterades det mellan 

författarna. Författarna upptäckte att graderingen mellan 2 och 3 kunde vara svår att 

kvalitetsbedöma och överenskom därför att artiklar som låg i gråzonen mellan gradering 

2 och 3, graderades till det högre om oklarheten inte påverkade studiens resultat 

nämnvärt. Det kunde exempelvis vara att författarna till den granskade studien inte 

redovisade en utförlig etisk diskussion. Artiklarna graderades till det lägre om det fanns 

oklarheter som påverkade resultatet avsevärt. De kunde vara att författarna till den 

granskade studien inte hade beskrivit datainsamlingen på ett tillräckligt utförligt sätt. 

Den sista artikeln granskades av båda författarna för att, återigen, se om författarna var 

överens om kvalitetsbedömningen. 

Samtliga 17 artiklar skrevs in i en artikelmatris (Gustavsson och Nisses, 2012), se bilaga 

3. 

Två av dessa 17 artiklar bedömdes ha låg kvalitet och uteslöts därmed från studien, 

detta för att resultatet inte skulle bli missvisande. Resterande artiklar gjordes ingen 
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skillnad på i resultatet då de bedömdes ha tillräckligt god kvalitet för att resultaten 

skulle vara trovärdiga.  

4.4.2. Innehållsanalys 

En metasyntes gjordes utifrån Graneheim och Lundman (2003). En metasyntes används 

för att för att sammanställa kvalitativa studier till en mer abstrakt nivå. Detta görs 

genom en process av tolkning och syntes. Data jämförs, översätts, analyseras och leder 

sedan fram till nya tolkningar (Graneheim och Lundman, 2003). En stor variation av 

data förväntas då detta är en analys av kvalitativa studier (Forsberg & Wengström, 

2013). Metasyntesen består av fem steg: meningsbärande enheter, kondenserade 

meningsbärande enheter, koder, kategorier och slutligen teman (Graneheim och 

Lundman, 2003). I denna studie valdes att stanna på steg fyra. 

Samtliga resultatdelar lästes noggrant flera gånger av båda författarna för att få en 

djupare förståelse för innehållet. I det första steget sammanställdes texten till 

meningsbärande enheter (Graneheim & Lundman, 2003). Åtta artiklar sammanställdes 

gemensamt av författarna för att säkerställa ett så likvärdigt arbetssätt som möjligt. De 

resterande artiklarna sammanställdes av författarna var och en för sig. I skapandet av 

meningsbärande enheter inkluderades alla delar i resultaten som matchade kriterierna, 

resterande sållades bort. Om det var oklart huruvida synpunkter innefattades av 

kriterierna valdes dessa också bort för att inte få ett missvisande resultat, exempelvis att 

det inte framgick om svårigheterna var förvärvade eller medfödda.  

De resterande stegen i analysen utfördes gemensamt av båda författarna. Alla 

meningsbärande enheter kondenserades till kondenserade meningsbärande enheter. 

Dessa märktes sedan med koder. I kodningsprocessen togs hänsyn till kontexten 

(Graneheim & Lundman, 2003). 

Koderna sorterades sedan in i underkategorier med sex övergripande kategorier: (1) 

konversationsmönster vid användning av GAKK, (2) förväntningar och farhågor, (3) 

omgivningen, (4) hjälpmedlet, (5) användning: när och var, i vilka situationer, (6) att 

lära sig kommunikationen och hantera hjälpmedlet. Dessa kategorier beskrivs mer 

ingående i resultatet. För exemplifiering av kodningsprocessen se tabell 1. 

 

Tabell 1, exempel på analys från meningsbärande enheter till kategori. 

Meningsbärande enheter Nicki expected her two boys to 

 “use them at school, at work,  

and in the community" 

Kondenserade menings- 

bärande enheter 

Expected to use the AAC device in 

several places 

Koder Fler användningsområden 

Underkategorier Användningsområden 

Kategorier Användning: när och var, i vilka 

situationer 

 

4.5. Forskningsetiska överväganden 

Samtliga ingående studiers resultat relevanta för syftet redovisas, då det inte är etiskt att 

endast presentera resultat som stödjer forskarens åsikt (Forsberg & Wengström, 2013). 
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Några av artiklarna i studien har inte genomgått etisk granskning, men inkluderades för 

att forskningsområdet är begränsat. 

5. Resultat 

Resultatet av denna litteraturstudie kunde presenteras i sex övergripande kategorier med 

tillhörande underkategorier, se tabell 2. 

Tabell 2, sammanställning av samtliga huvudkategorier och underkategorier som framkom under 

analysen. 

 

 

5.1.  Konversationsmönster vid användning av GAKK 

5.1.1. Samtalsämnen 

Både brukare och vårdnadshavare beskrev att konversationen med GAKK kunde 

upplevas som förutsägbar och begränsad. Samtalsämnen kunde vara speciellt 

begränsade i början av användningen av GAKK. Vuxna bidrog till att brukarnas 

kommunikation blev förutsägbar genom att kommunicera i samma mönster, exempelvis 

genom att prata om vad brukaren har gjort under dagen eller vad som skulle hända nästa 

dag. En brukare berättade att han inte hittade på nya samtalsämnen, utan anpassade vad 

han pratade om så att assistenterna förstod. "Jag pratar om saker som assistenterna 

förstår" (Eriksson & Sörensen, 2013, s. 35). Brukare kunde ibland använda strategier för 

att bryta denna förutsägbarhet, bland annat genom att själva ställa frågor istället för att 

enbart svara på frågor. Vårdnadshavare nämnde att det var viktigt att deras barn kunde 

Huvudkategori Underkategori

Samtalsämnen

Strategier och anpassad kommunikation efter samtalspartner

Förväntningar och farhågor -

Den allmänna kompetensen inom GAKK

Attityder mot GAKK


Stöd och råd kring hjälpmedlet

Ansvarstagande

Hjälp med kommunikationen

Förbättringsförslag från vårdnadshavare

Bemötande

Att möta andra med kommunikationshjälpmedel

Att välja kommunikationshjälpmedel

Synpunkter på redskapet

Anpassning av redskapet

Utseende och utformning av redskapet

Betydelse och intresse för hjälpmedlet

Vad användande av GAKK kan bidra med

Kombination och hjälpmedel

Tillgänglighet till hjälpmedlet

Användningsområden

Användningsmiljö

Bristande användning

Upplevelser av att kommunicera med GAKK

Inlärning

Självförtroende

Motivation

Konversationsmönster vid användning av GAKK

Omgivningen 

Hjälpmedlet 

Användning: när och var, i vilka situationer

Att lära sig kommunikationen och hantera hjälpmedlet
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ställa frågor som en del i social kompetens och uppgav att barn mer ofta ställde frågor 

än berättade saker själva. Det framkom hos både brukare och vårdnadshavare att det var 

viktigt att kunna uttrycka mer än basala behov, exempelvis känslor och önskningar. 

5.1.2. Strategier och anpassad kommunikation efter situation och samtalspartner 

Vårdnadshavare beskrev hur deras barn verkade anpassa sin kommunikation efter 

samtalspartnern. Speciellt förenklade barnen kommunikationen med familjemedlemmar, 

“A lot of the times, she’ll put in a couple of words and she’ll look at me like, ‘OK, read 

my mind now” (Batorowicz et al., 2014, s. 241). Vårdnadshavare indikerade dock att 

brukare inte var så duktiga på att reparera stopp i kommunikationen, trots att det hände 

ofta. Repetition var en vanlig strategi för att reparera stopp i kommunikationen, men 

den strategin var inte alltid passande och det fanns behov av nya strategier hos brukarna. 

Exempel på nya strategier som framfördes var att bidra med mer information samt att 

fokusera samtalspartnerns uppmärksamhet på hjälpmedlet. Vårdnadshavare beskrev hur 

brukare kunde anpassa kommunikationen med olika strategier för att kommunicera så 

effektivt som möjligt. Exempelvis gjorde brukare en avvägning mellan att prata snabbt 

och få saker sagda, och de behövde ibland överge ett ämne då samtalspartnern inte 

förstod.  

Brukare beskrev att de ansträngde sig mer och pekade långsammare om de 

kommunicerade med en ny person, de anpassade sitt kommunikationssätt efter vad som 

fungerade bäst för samtalspartnern. Det beskrevs strategier för att kommunicera med 

Bliss, exempelvis genom att använda andra ord och följdfrågor för att prata runt ämnet 

samt genom att använda bokstäver och bokstavera när blissordet inte fanns med på 

kartan. En brukare berättade att han gjorde omskrivningar när inte alla blisstecken fanns 

och han ändå ville specificera sig. "Jag provar andra tecken." (Eriksson & Sörensen, 

2013). Det framkom att det var lugnande med bekanta strategier. 

5.2.  Förväntningar och farhågor 

I denna kategori kommer samtliga synpunkter från vårdnadshavare. Förväntningarna 

handlade oftast om ökade möjligheter för brukaren till delaktighet i olika miljöer och 

med olika personer. Förväntningar fanns även på professionell support med de tekniska 

hjälpmedlen, som programmeringshjälp, men det framkom att få av dessa förväntningar 

blev uppfyllda. Det ansågs att professionella skulle kunna hantera hjälpmedlets tekniska 

aspekter, att de skulle kunna lära ut detta till andra samt att de skulle kunna hjälpa 

barnet att lyckas. Önskan framkom även om att barnet skulle uppnå sin bästa potential, 

även i sitt vuxna liv och förhoppning om lättare användning ju äldre barnet blev 

uttrycktes. Förväntningar framkom på att kommunikationshjälpmedlet skulle utveckla 

brukarens förmågor, till exempel att de skulle göra sig mer förstådda, få ökade 

kommunikativa möjligheter, få vidgat ordförråd, stimulera till tal och få barnet mer 

fokuserat. Hjälpmedlet förväntades ge brukare möjlighet till alternativ. Det fanns även 

förväntningar på ökad kommunikativ kompetens, ökad självständighet, ett sätt att hjälpa 

brukaren att komma ur blockeringar samt att GAKK skulle uppfylla basala behov: 

...So, while I don’t expect it to be a device that is incredibly articulate and expresses 

every emotion and thought that he may be feeling... My expectations are definitely to 

meet the basics of needs and expression (Bailey et al., 2006, s. 56). 

En vårdnadshavare uppgav att de kunde förvänta sig mer av barnets kommunikation då 

barnet hade tillgång till ett kommunikationshjälpmedel, ”… att det blir legitimt att ställa 

ett krav på kommunikation, därför att det finns en kommunikationskanal som man vet 

att han [B2] klarar av /.../ man väntar lite längre...”(Carlson & Eriksson, 2008, s. 13). 
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Det framkom att skillnader i förväntningar mellan skolan och hemmet samt hjälpmedlet 

bidrog till stress hos vårdnadshavare. 

Det uttrycktes farhågor över att inte hitta bilderna på barnens kommunikationskartor 

och att det skulle vara för många bilder på kartorna samt att barnet inte skulle träna mer 

abstrakta saker än bilder. Det fanns även oro för att barnet skulle bli lat av att använda 

kommunikationskartor, att barnet enbart skulle använda bilder istället för att tala och 

inte anstränga sig för att använda ljud. En oro som senare visade sig obefogad: 

I had my doubts, and I think everybody does, about ‘‘does AAC hinder speech 

development’’. And I was no different from anyone else, who thinks ‘‘why are we 

doing this when we want him to speak?’’ But [the therapists] were very very good in 

explaining to me, and gently reminding me at times, why they were doing it in that 

way (Anderson et al., 2014, s. 5). 

5.3.  Omgivningen 

5.3.1.     Den allmänna kompetensen inom GAKK 

Vårdnadshavare rapporterade vikten av att professionella, som lärare och logopeder, 

runt omkring barnet var duktiga och kompetenta, men det framkom att så inte alltid var 

fallet. Det kunde resultera i försenade eller felaktiga interventioner eller att brukaren 

inte ville använda sitt hjälpmedel, vilket i sin tur kunde leda till frustration. Det fanns 

dock även erfarenheter av kunniga lärare.  

Brist på logopeder med goda kunskaper i AKK belystes. Vårdnadshavare uttryckte att 

logopeder inte kunde lära ut AKK och tyckte det var dåligt när logopeden inte erkände 

sin bristande kunskap gällande AKK. Vissa menade dock att logopeden hade tillräcklig 

kompetens. Det uppmärksammades att många personer, t.ex. bekanta och främlingar 

inte hade speciellt bra kunskaper i alternativ kommunikation. Ibland fanns det även 

vana samtalspartners som hade svårigheter med att tolka meddelanden från brukaren.  

En vårdnadshavare berättade att det fanns de som tyckte att kommunikationen var 

konstig och inte visste hur de skulle hantera det, “...and there’s the people who think it’s 

all a little bit strange and don’t know how to deal...” (Batorowicz et al., 2014, s. 241). 

Ibland förstod inte människor i omgivningen att brukarna kunde kommunicera eller att 

redskapet var till för att kommunicera. 

Vårdnadshavarnas kompetens var viktig och det framgick exempelvis att 

vårdnadshavare med god teknikvana hade lättare för högteknologiska hjälpmedel. 

Rädsla för teknologi och ovana vid vanlig teknologi påverkade attityderna mot 

högteknologisk GAKK.   

En brukare beskrev hur duktig hennes mamma var på att tolka hennes kommunikation, 

“I swear my Mom can read my mind!” (Batorowicz et al., 2014, s. 246). Brukare 

uppgav att behov inte blev tillgodosedda på grund av assistenters bristande kunskap.  

 

5.3.2.  Attityder mot GAKK  

Vårdnadshavare ansåg att det var viktigt att ta upp negativa attityder kring GAKK och 

förbereda brukaren på det. Det ansågs att motstånd till redskapet kom från myter och 

missuppfattningar. Några menade att motståndet till redskapet kunde bero på oro kring 

att det skulle hindra barnet från att utveckla tal, “...we were hoping that she would just 

pick it [speech] up listening to us talking and people around her’’ (Anderson et al., 

2014, s. 4-5). 
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5.3.3. Stöd och råd kring hjälpmedel 

Stöd och råd kring hjälpmedel från professionella var bristfälligt och endast ett fåtal 

uttryckte att de fick bra hjälp. Vårdnadshavare upplevde att professionella i skolan var 

ansvariga för att ge träning och support till familjer. Det krävdes support från 

omgivningen för en lyckad användning och behov av kunniga lärare framkom. Vissa 

beskrev att skolan tog hand om alla tekniska problem med redskapet, medan andra inte 

fick någon hjälp trots en förväntan på det. En brukare uppgav att det var bra att skolan 

hade tvingat honom att använda Bliss, för annars hade han bara suttit som ett paket, “jag 

sitter som en/ett paket och gjort inget men jag tror skola var bra” (Eriksson & Sörensen, 

2013, s. 26). Hjälp från skolan både uppskattades och inte uppskattades. Det framgick 

att det var stressande att själv programmera redskapet utan att få hjälp från skolan. En 

vårdnadshavare uttryckte: 

Unfortunately [her son’s] attendant (at school) is not very helpful in resetting the 

device or knowing what to do if it’s not working correctly. It usually comes home 

from school with a note for me to check it out (McNaughton et al., 2008, s. 48). 

Vårdnadshavare upplevde att logopeden var den som bäst kunde tillgodose familjernas 

önskningar och behov, men vissa ansåg att stödet från logopeden var bristande samt att 

det fanns för få logopeder. En vårdnadshavare uttryckte bra support från logopeden, “I 

had a very strong leader in the speech person, took us under her wing, came to my 

home, helped me with the picture system that you see that I haven’t integrated yet.” 

(Schladant, 2011, s. 76).   

Vårdnadshavare uttryckte sig även om professionella i allmänhet. 

Hjälpmedelskonsulenten gav bra hjälp ibland och vårdnadshavare tog även reda på 

information själva. En vårdnadshavare upplevde frustration på grund av bristen på 

support från professionella och berättade att hen inte blivit informerad om att GAKK 

var ett alternativ utan hade upptäckt det själv genom reklam: 

Unfortunately, even though my child was making NO progress at verbal speech, an 

AAC option was NEVER mentioned by the school nor any professionals . . . I found 

an advertisement for a Blackhawk . . . in Exceptional Parent Magazine and ordered it 

(without school testing, funding, approval, etc.) . . . For now, it [selection of device] 

was 100% our choice. The school offered nothing and NO information . . . 

(McNaughton et al., 2008, s. 47). 

Vårdnadshavare uttryckte även frustration över att vara hänvisade till sig själva att ta 

fram material och besvikelse fanns över bristande tilllgång till mjukvara för att kunna 

skapa egna material, “It is like showing someone who can’t walk wheelchairs [laughter] 

thanks [laughter] you cannot have it ha ha so sometimes you get even more angry when 

you know than when you don’t know.” (Jonsson et al., 2011, s. 110). 

Vårdnadshavare berättade att det var svårt att få support med mer avancerade redskap. 

En vårdnadshavare beskrev behovet av support för att anpassa redskapet: 

...the device that she’s got is American. So, like you say ‘‘pick-up’’ in American, and 

we say it’s a ‘‘ute’’ here or a ‘‘truck’’. ...So we like to change it to the Australian 

standard ...I suppose [I] need that support to know how to change it (Anderson et al., 

2014, s. 4). 

Det var viktigt att informera föräldrarna om användandet för att minska oro, bland annat 

över språkutvecklingen.  
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5.3.4. Ansvarstagande 

Vårdnadshavarnas upplevda ansvar för att användandet av hjälpmedlet skulle bli bra, 

tex genom att uppmuntra omgivningen till att prata med brukaren, betonades. 

Vårdnadshavare var modeller och speglade sina barn. Förmåga att förhandla hade 

behövts i möte med skola och terapiteam när vårdnadshavarnas barns behov och 

rättigheter inte tillgodosågs. En vårdnadshavare uttryckte hur viktigt det var att familjer 

stod på sig för att få hjälp, ‘‘[We] got a lot of negative vibrations from the public school 

system but . . . [we] held strong to what we felt was best for our child’’ (McNaughton et 

al. 2008, s. 47). Vårdnadshavare tyckte att det fanns behov av att utbilda andra om 

användningen av GAKK, men att det kunde vara krävande. De ansåg att det var 

samtalspartnerns ansvar att reparera kommunikationen om det blivit stopp. 

5.3.5. Hjälp med kommunikationen 

Betydelse av hjälp från andra personer i kommunikationen framkom och assistenternas 

viktiga roll som tolk och översättare beskrevs. Det framkom att omgivningen kunde 

underlätta kommunikationen på olika sätt, exempelvis genom att ställa ja/nej-frågor, 

genom att ställa många frågor samt genom att skriva ner viktiga händelser. Brukare 

berättade att de fick hjälp av assistenter, familjemedlemmar och vänner att tolka 

kommunikationen, en av dem berättade, “jag har en person som hjälper mig” (Eriksson 

& Sörensen, 2013, s. 28). Kommunikationen kunde underlättas om brukaren och 

assistenten lärde känna varandra. Förväntan fanns på att assistenterna skulle fylla i 

kommunikationen när brukarna ville kommunicera snabbt och de fick hjälp av sin 

omgivning med att flytta fokus i samtalet till sig själva. 

En vårdnadshavare beskrev att hans son hatade när någon avslutade hans meningar, 

‘‘My son HATES when I finish his sentences for him, or anyone else does for that 

matter!!...” (McNaughton et al. 2008, s. 48). Andra brydde sig om någon i den nära 

omgivningen avslutade meningarna. Ibland talade omgivningen för brukaren.  

5.3.6. Förbättringsförslag från vårdnadshavare 

Åsikt om att en gratis bildbank borde finnas framkom. Vårdnadshavare ansåg att man 

skulle få tips om förhandlingsstrategier rörande hjälpmedel samt hur man kunde 

påverka teamet, exempelvis som att ha tydliga mål och att tidigt etablera vem som har 

vilken roll i teamet. 

5.3.7. Bemötande 

Blandade bemötanden från omgivningen framkom, både positiva och negativa, och det 

beskrevs hur bemötandet från omgivningen var av största betydelse och påverkade 

brukarna på olika sätt. Brukare upplevde att omgivningen tedde sig osäkra och kunde 

vara nedlåtande och behandla dem som annorlunda. Vissa människor kom främst fram 

och pratade med assistenterna och inte med brukarna själva. En brukare berättade att 

folk talade till honom som till en baby, “baby språk” (Eriksson & Sörensen, 2013, s. 

33). En annan brukare uttryckte, “They treat me like I’m a baby. I absolutely hate it.” 

(Batorowicz et al. 2014, s. 246). En brukare berättade hur det kändes att inte bli 

tillfrågad: 

In their assumptions and judging of me, they didn't bother to try and know me as a 

person. I was just a body to treat. They talked at me, like, I was told to roll, not asked 

‘can you roll?’ (Hemsley et al., 2010, s. 55). 

Både vårdnadshavare och brukare tyckte att kommunikationen underlättades av att 

omgivningen var välkänd och kunnig. Tecken på osäkerhet samt försiktighet och 
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okunskap om hur man skulle bete sig i kommunikationen var vanliga i omgivningen. 

Vårdnadshavare rapporterade att det fanns brist på tålamod hos omgivningen, en 

berättade: 

Again, they would understand her if they would give her a chance. But they’re in a 

hurry or if they’re leaving, or whatever. No, they’ll be just people that just don’t have 

the time to, you know, because it will take a good five minutes for her to say 

something back and forth, right. . . People are in a hurry all the time (Batorowicz et 

al. 2014, s. 241).  

Denna brist på tålamod kunde leda till att brukarna blev upprörda och inte ville delta i 

konversationen. Det framgick också att kända samtalspartners ofta reagerade positivt i 

kommunikationen med brukarna och det fungerade bättre än med okända. 

Kommunikationen med främlingar kunde vara negativ och det förekom ohövliga 

bemötanden. Samtalspartners blev ibland avskräckta av hjälpmedlet vilket kunde leda 

till hinder i sociala relationer. Professionella i brukarens omgivning måste 

uppmärksamma individuella behov och inte censurera brukaren.  

Vårdnadshavare menade att det fanns människorna som förstod och ansträngde sig för 

att kommunicera, men det fanns också de som inte visade intresse. Brukare tycktes ha 

förmåga att skilja mellan de människor som ville eller inte ville prata med dem. 

Vårdnadshavare beskrev att det jobbigaste var reaktionerna som kom från barnets 

jämnåriga: 

“ Oh God, the WORST scenario goes like this: 

Partner: Hi, how are you? 

Child: ‘ Beep-Beep-Beep...’ 

Partner walks away’’ (McNaughton et al., 2008, s. 50). 

Brukare rapporterade att de inte fick många tillfällen att kommunicera med främlingar 

och när det hände kunde det kännas konstigt och de kunde bli blyga, men det kunde 

också gå bra och vara roligt. Det framkom rädsla hos brukare att uppfattas som dumma 

och okunniga. En brukare upplevde att andra människor var rädda för Bliss, “rädd /.../ 

de se mig som att jag komma från m” ”Mars” (Eriksson & Sörensen, 2013, s. 32).  

5.3.8. Att möta andra med kommunikationshjälpmedel 

Brukare beskrevs bli glada, intresserade och känna igen sig när de såg andra med 

kommunikationshjälpmedel, “Like if she sees someone in the mall, or something. And 

of course she’s interested and gets a big smile because there’s someone just like her 

(...)” (Batorowicz et al. 2014, s. 244-245). Detta förbättrade kommunikationen och 

sociala relationer. Vuxna underlättade inte alltid underlättade kommunikationen med 

andra som har hjälpmedel, trots att det hade kunnat gynna barnet. 

5.4. Hjälpmedlet 

5.4.1. Att välja kommunikationshjälpmedel 

Vikten av att ta hänsyn till både brukare och vårdnadshavare vid val av hjälpmedel 

belystes, familjen vet vad barnet kan. Det framhölls som viktigt att motivera valet av 

hjälpmedel för att engagera föräldrarna. Även vikten av gott samarbete med teamet och 

att ha tillit till dem beskrevs. En vårdnadshavare beskrev att valet av hjälpmedlet skedde 

i samråd med olika professioner: 
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It was myself, the representative-we also had a school speech therapist sit in when 

we first looked at the [device name] and considered it. Also, the augmentative 

specialist in the district suggested that it was the technology to buy (Bailey et al. 

2006, s. 57). 

Olika hjälpmedel kunde passa olika barn, till exempel var högteknologiska redskap inte 

alltid kognitivt passande. Det kunde bidra till ledsamhet hos vårdnadshavarna.  

Brukare kunde välja hjälpmedel utifrån hur snabbt det gick att kommunicera med det, 

eftersom omgivningen tröttnade när det gick långsamt. Det kunde ibland vara svårt att 

hitta rätt hjälpmedel. 

5.4.2. Synpunkter på redskapet 

Underkategorin innehåller både positiva och negativa synpunkter på hög- och 

lågteknologiska hjälpmedel samt på färdigt kommunikationsmaterial. 

Fördelar med högteknologisk GAKK. Högteknologiska hjälpmedel kunde vara 

motiverande och leda till god respons. Det fanns en preferens för tekniska hjälpmedel 

som var lätta att flytta, lätta att byta ut samt lätta att anpassa och uppdatera.  

Brukare berättade att deras högteknologiska GAKK var bra, en uttryckte “It has been a 

miracle!” (Batorowicz et al., 2014, s. 243). Brukare föredrog ibland högteknologiska 

hjälpmedel framför lågteknologiska.  

Nackdelar med högteknologisk GAKK. Högteknologisk GAKK kunde drabbas av 

tekniska problem och gå sönder. Det tog ofta lång tid att få hjälpmedlet reparerat och 

brukaren kunde bli utan kommunikation. Några hade dock andra hjälpmedel som reserv. 

Talsyntes kunde vara för tyst och vara svår att höra i bullriga miljöer samt svår att 

använda. En vårdnadshavare berättade att det tog lång tid att lära sig att använda ett 

högteknologiskt hjälpmedel: 

I just don’t know how to do it, I feel like it’s an intensive yearlong exercise to learn 

the technology, apply the technology for myself, teach Gary the technology and 

apply it independently, spontaneously. You might as well be asking us to learn to 

walk again (Schladant, 2011, s. 72). 

En annan beskrev hur barnet blev frustrerat över den långsamma kommunikationen: 

Sometimes I can see she does want to communicate, but the computer itself is slow 

... people might not have the patience to sit there, and it takes her a while, she might 

not be finished communicating with them and the person’s already left, so ... 

sometimes she’ll get upset because she’s saying, ‘I’m not finished and I wasn’t 

done.” (Batorowicz et al. 2014, s. 241). 

Det framkom att olika begränsningar hos redskapet utgjorde ett hinder för hur bra 

användandet blev. Ordförrådet kunde vara begränsat och det kunde finnas problem med 

programmering. Problem med tillförlitligheten förekom, vilket kunde leda till 

frustration.  

Vårdnadshavare uppmärksammade att regler hindrade användningen av 

högteknologiska hjälpmedel i vissa miljöer, exempelvis på resa då försäkringen inte 

täckte hjälpmedlet. Särskilda säkerhetsregler i skolan förbjöd ibland brukaren att 

använda sitt hjälpmedel i vissa miljöer, som vid transport. Skola och vårdnadshavare 

kunde känna sig obekväma med att låna högteknologiska hjälpmedel från varandra. 
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Högteknologiska hjälpmedel kunde vara dyra. Frågan kring ekonomiska bidrag var ett 

stort bekymmer och det framkom begränsningar på grund av ekonomiska orsaker. Det 

kunde vara svårt att få ekonomiska bidrag. Detta kunde påverka valet av hjälpmedel. 

Det var viktigt att använda sig av rätt termer när man ansökte om bidrag: 

When Medicaid paid for my daughters, it was most important that the evaluation and 

assessment went heavy on the need for safety . . . they could not mention that it was 

for school or they [insurance company] would expect the schools to pay for them and 

the schools here were not about to do that for us. [A manufacturer] gave us examples 

of letters that were accepted by Medicaid. The buzz words were ‘for the individual’s 

safety . . .’ (McNaughton et al., 2008, s. 47). 

Brukare valde ibland att inte använda högteknologiska redskap då det var jobbigt att 

vara beroende av utrustning då den kunde gå sönder, eller var ibland försiktiga när de 

använde det. En brukare berättade att hans högteknologiska GAKK ofta var trasig, “den 

var mycket trasig.” (Eriksson & Sörensen, 2013, s. 23). Det kunde vara svårt att 

använda högteknologiska redskap i vissa miljöer, exempelvis utomhus när det regnar. 

Fördelar med lågteknologisk GAKK.  Lågteknologiska hjälpmedel uppgavs fungera bra 

och användningen var ofta positiv, en vårdnadshavare uttryckte, ‘‘Good, easy to use 

(short pause) it is easier to point to a picture board (short pause) a picture board can be 

used by anyone, right . . . ’’ (Jonsson et al., 2011, s. 110). 

En brukare uttryckte att alla förstod honom när han använde Bliss och att det förenklade 

kommunikationen, "Alla förstår mig då." /.../ "Det förenklar kommunikationen." 

(Eriksson & Sörensen, 2013, s. 25). Brukare upplevde att Bliss hade gett dem ett språk 

och det var svårt att vara utan det. Brukare uttryckte att de inte hade några problem med 

att göra sig hörda.  

Nackdelar med lågteknologisk GAKK.  Lågteknologisk GAKK kunde vara svårt att 

använda och krävande för både brukare och samtalspartner. PECS fungerade så länge 

bilderna var konkreta, men man inte kunde uttrycka komplicerade saker. 

Kommunikationskartor upplevdes vara stora och otympliga. Vårdnadshavare beskrev att 

det var svårt att ta med sig bilder hemifrån samt att brukarna kunde ha svårt att hantera 

många, små bilder. Det beskrevs att lågteknologisk GAKK var långsammare än 

högteknologisk GAKK. 

Det framgick att småord saknas i Bliss, "Ja, det är just det att de små orden saknas." /.../ 

"Till exempel nu om jag skriver ett sms till dig med bara bliss så blir det ingen bra 

grammatik." (Eriksson & Sörensen, 2013, s. 26). En brukare uppgav att han endast 

kunde prata med vuxna under sin barndom då de andra barnen inte förstod Bliss.  

Synpunkter på färdigt kommunikationsmaterial. Många var nöjda med att få färdigt 

kommunikationsmaterial, då behövde dem inte hitta på innehållet själv. Det negativa 

var dock att de inte var individanpassade, vilket ansågs behövas. Vårdnadshavare 

beskrev att färdiga kommunikationsmaterial fått dem att inse att bilder kan vara en 

möjlighet till kommunikation. 

5.4.3. Anpassning av redskapet 

Anpassning och uppdatering av hjälpmedlet efter individens behov var viktigt. Det 

kunde dock vara tidskrävande, svårt och ansträngande. Det beskrevs många olika 

möjligheter för att för att göra hjälpmedlen mer individanpassade och det var viktigt att 

utforma hjälpmedlet så att barnet kontinuerligt utvecklades. Vårdnadshavare tog ofta på 
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sig ansvaret för anpassningen för att inte bli beroende av support. Det framkom att det 

kunde vara svårt att anpassa hjälpmedlet så att det passade både brukare och omgivning.  

Brukare kunde vara involverade i att anpassa sina hjälpmedel, de var med och valde 

innehållet i sina kommunikationsböcker och de uppdaterade sina 

kommunikationskartor. En beskrev, ‘‘research all my old communication boards in the 

past and see what I used in the past and thinking what [am] I doing now then put 

everything together’’ (Iacono et al. 2013, s. 398). 

5.4.4. Utseende och utformning av redskapet 

Det framkom att utseendet inte spelade någon roll för vissa medan andra tyckte att det 

var viktigt att hjälpmedlet såg attraktivt ut och att det kunde hjälpa brukare att passa in i 

samhället. En vårdnadshavare berättade att barnet bytte från samtalsapparat till iPad, 

barnet ville göra likadant som alla vänner som bar runt på sina telefoner. 

Vårdnadshavare uttryckte intresse för att använda iPod, för att den passade bra in i 

samhället. Hjälpmedlet upplevdes ibland som fult och om brukaren hade mycket 

utrustning kunde hen upplevas bisarr.  

Brukare berättade att de gick till logopeden för att få hjälp med att ordna utseendet på 

sina redskap så att de skulle se attraktiva ut. En uttryckte att det var viktigt, för när hans 

karta såg använd ut trodde han att omgivningen antog att han var smutsig, ‘‘People look 

at my board and assume that I’m dirty’’ (Iacono et al., 2013, s. 398). 

5.4.5. Betydelse och intresse för hjälpmedlet  

Hjälpmedlet beskrevs ha stor betydelse för brukarna. En vårdnadshavare beskrev det 

som en förlängning av barnets kropp, “an extension of her [child’s] body” (Naguib 

Bedwani et al., 2015, s. 19). Det framkom att vissa brukare uppvisade intresse för 

hjälpmedlet, medan andra inte var intresserade i början av användningen. Vid frånvaro 

av hjälpmedlet insåg vårdnadshavare hur viktigt det var. Det framgick att 

högteknologiska hjälpmedel inte var lätt utbytbara. 

5.4.6. Vad användande av GAKK kan bidra med 

Både vid användning av hög- respektive lågteknologisk GAKK uppmärksammades att 

både kommunikation och förståelse hos brukaren förbättrades. 

Självständighet och delaktighet. Det beskrevs att användandet av GAKK kunde bidra 

till att brukaren blev mer delaktig och mer självständig i familjen och samhället. 

Brukare beskrevs kunna göra inköp utan assistans från andra. Självständighet kunde ses 

som ett mått på fungerande användning av hjälpmedlet.  

Effekt av högteknologisk GAKK. Kommunikation och förståelse hos brukaren 

förbättrades vid användning av högteknologisk GAKK, vilket påverkade brukarens 

sociala erfarenheter. Vårdnadshavare uppgav att de var positivt överraskade över att 

användningen gick bra och över hur mycket barnet ville använda hjälpmedlet. 

Vårdnadshavare beskrevs bli glada när deras barn producerade de första orden och 

fraserna med hjälp av sitt högteknologiska GAKK. Brukare menade att deras 

högteknologiska hjälpmedel representerade stimulans och underhållning.  

Effekt av lågteknologisk GAKK. Även vid användning av lågteknologisk GAKK 

uppmärksammades att kommunikation och förståelse hos brukaren förbättrades. En 

vårdnadshavare beskrev dock att barnets förståelse inte hade ökat. Även ökat samspel 

och initiativtagande noterades. Brukare sågs ibland börja vokalisera i samband med 

användandet. Lugnare beteende noterades hos brukare när de fick möjlighet att göra sig 

förstådda.  
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Förändringar i vårdnadshavarnas kommunikation efter användning av lågteknologisk 

GAKK framkom. De fick ett långsammare taltempo, blev tydligare, upprepade sig 

oftare, talade mindre, började betona den viktigaste informationen samt använde mer 

anpassat tal. Det framkom även att vårdnadshavare hade mer glädje och spontanitet i 

kommunikationen. Vissa vårdnadshavare upplevde ingen förändring i sitt eget sätt att 

kommunicera efter introduktionen av kommunikationshjälpmedlet. 

Vårdnadshavare uttryckte att de förväntade sig mer av barnets kommunikation efter 

introduktionen. Avsaknad av kartorna förändrade barnets användning och främjade en 

annan typ av kommunikation hos barnet, som exempelvis att gestikulera, peka och 

ljuda. De trodde detta kunde bero på vana att kunna kommunicera efter att ha använt 

kommunikationskartor.  

En brukare berättade att han ibland var tyst eftersom ingen hörde eller såg att han 

försökte säga något, men han upplevde ändå att han fick möjlighet att uttrycka sig med 

Bliss. Brukare ansågs kunna kommunicera det de ville med hjälpmedlet. 

5.4.7. Kombination av hjälpmedel 

Det framkom att hjälpmedel kunde kombineras, t.ex. Bliss tillsammans med andra 

hjälpmedel, som mobiltelefon, dator, talsyntes ljud och bilder eller bilder tillsammans 

med manuella tecken. Bliss på bärbara datorer föredrogs framför Bliss på 

mobiltelefoner då det var bättre ljud i datorn, man kunde se blisstecknet. Det gick även 

snabbare och var lättare att hitta blisstecknen. Brukare berättade att man kunde använda 

Bliss för att skicka sms men att meningarna blev ogrammatiska och ibland 

svårförståeliga och det gick fortare att använda blisskartan i pappersform istället för att 

hitta blisstecknen på mobiltelefonen. Vårdnadshavare berättade att hens barn använde 

samtalsapparat för att tillkalla uppmärksamhet och försökte sedan berätta verbalt eller 

med hjälp av bilder.  

5.4.8. Tillgänglighet till hjälpmedlet 

Vikten av tillgängligheten till hjälpmedlet belystes. Det beskrevs dock dagliga 

situationer då hjälpmedlet inte var tillgängligt, exempelvis i bilen, i soffan, i sängen 

eller i lekrummet. Det krävdes ibland att brukarna måste sitta i speciella anordningar för 

att kommunicera, vilket ställde till med problem. Den sociala delaktigheten hos brukare 

verkade vara påverkad av tillgängligheten och brukarna blev duktigare på att använda 

hjälpmedlet om det fanns tillgängligt ofta.  

Brukare hade ofta med sig sitt hjälpmedel, och ibland även en reserv till hjälpmedlet. 

Det var svårt att kommunicera när hjälpmedlet inte var tillgängligt. 

 

5.5. Användning: när och var, i vilka situationer 

5.5.1.     Användningsområden  

Vårdnadshavare uppgav flera olika områden där de använde bilder, som för att stötta 

sina barn, för att kunna göra val och som initiativ till kommunikation. Brukare beskrevs 

använda både hög- och lågteknologisk GAKK som samtalsstartare, stöd i den dagliga 

rutinen, som beteendestöd och för ökad förståelse. Bilder användes som stöd vid 

påklädning, som förberedande för vissa situationer och i måltidssituationer. Det 

framkom även att GAKK användes för att kunna uttrycka känslor, i inlärningssyfte, för 

att lära sig nya ord och för att minska brukarnas frustration. Det beskrevs hur 

högteknologiska hjälpmedel kunde användas till mer än kommunikation, exempelvis 

som fjärrkontroll, för att lagra bilder och som musikspelare. Det framkom att 
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hjälpmedlet underlättade den dagliga sysselsättning, eftersom brukarna då krävde 

mindre övervakning och stöd. GAKK hjälpte även brukaren att kommunicera med olika 

samtalspartners. Barnets samtalsapparat sågs av en vårdnadshavare som något som 

skulle kunna öppna upp barnets personlighet: 

I’d like to unlock him. I don’t want to say to him ‘‘do you want an apple’’, ‘‘do you 

want a drink’’ for the rest of his life. I want him to say to me ‘‘Mummy, my head 

hurts’’. ‘‘Mummy I love you’’. ‘‘Mummy, where’s Nanna?’’. I want him to talk to 

me.” (Anderson et al., 2014, s. 5). 

Brukare beskrev att GAKK användes för att skapa nya kontakter och ge information till 

okända. Det beskrevs även att man genom att översätta blisskartor, kunde använda Bliss 

för att kommunicera på olika språk. Både brukare och vårdnadshavare uttryckte att 

GAKK kan användas som minnesstöd, exempelvis för att komma ihåg vad som har hänt 

på förskolan. 

5.5.2. Användningsmiljö 

Vårdnadshavare beskrev att hjälpmedlet kunde användas i olika miljöer, t.ex. i 

klassrummet, i hemmet, på restaurang, i skolan, på arbetet och i andra sociala miljöer. 

De förespråkade sitt eget ansvar i att hjälpmedlet skulle användas i fler miljöer än 

hemmiljön. Vårdnadshavare berättade att det ibland var främst i hemmet användning 

skedde då barnet inte fick så mycket uppmuntran från andra än AKK-teamet eller den 

egna familjen. En brukare ville inte använda sitt lågteknologiska GAKK hemma. Både 

brukare och vårdnadshavare upplevde flera miljöer där det högteknologiska hjälpmedlet 

var svårt eller omöjligt att använda, exempelvis på offentliga platser, högljudda platser 

eller när de åker och campar:  

We went camping and she brought her computer because she needed it obviously, 

but it was difficult to figure out how to keep it charged when there were no outlets. 

So, it was difficult because the battery had died and we could only use sign language 

... it just took forever (Batorowicz et al., 2014, s. 242). 

Även brukare beskrev flera olika användningsmiljöer, exempelvis på jobbet, i skolan, 

på restaurang, i affärer, på fritiden och på resa. Det fanns miljöer brukare inte ville 

använda sitt hjälpmedel i. 

5.5.3. Bristande användning  

Det framkom att både hög- och lågteknologisk GAKK ibland bara användes lite, eller 

inte alls. Enligt vårdnadshavare var anledningar till att GAKK inte användes; tidsbrist, 

att det kändes löjligt, att det inte behövdes för att barnen pratade en del, att barnen var 

för unga samt att det var för många bilder på kommunikationskartorna. Användningen 

av GAKK skulle gå bättre om barnet hade tålamod och koncentration och både 

tålmodiga och otåliga brukare beskrevs. 

5.5.4. Upplevelser av att kommunicera med GAKK 

Vårdnadshavare beskrev den enorma ansträngning brukarna visade i kommunikationen 

och det krävdes fysisk ansträngning för brukare att använda högteknologiska redskap. 

Vårdnadshavare kunde känna sig obekväma med att använda 

kommunikationshjälpmedel, speciellt när det var avancerade redskap. Vissa tyckte dock 

att det kändes bra. Svårigheter med användandet av GAKK framkom, det var både 

tidskrävande och svårt att integrera i det dagliga livet. Väntan vid användningen 

upplevdes som svår och om det skedde missförstånd kunde det ta lång tid att 

kommunicera. Vårdnadshavare upplevde att det gick lättare än förväntat att 
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kommunicera med GAKK. En vårdnadshavare upplevde besvikelse över barnets första 

producerade ord med hjälpmedlet: 

I think one point where most parents struggle is when the child starts to use the 

communication aid, and does not produce proper sentences in the first place....I think 

it’s for the parents a hard time, because you are waiting for your child to speak for 

such a long time, and then they get this communication aid and even if you know that 

you need to train everything, you are longing for your child to speak and to say 

something to you (Anderson et al., 2014, s. 6). 

Brukare beskrev att de inte alltid orkade kämpa för att göra sig förstådda och att 

användandet kunde vara ansträngande.  

5.6. Att lära sig kommunikationen och hantera hjälpmedlet 

5.6.1. Inlärning 

Det beskrevs hur inlärningen av kommunikationen och hjälpmedlet kunde gå till. 

Exempelvis genom att läsa manualer, gå på kurser, använda sig av telefonsupport, 

autentiska demonstrationsfilmer och genom att lära sig från andra brukare. Genom de 

olika inlärningssätten fick vårdnadshavarna tips på hur man kunde hjälpa sitt barn i 

kommunikationen, som att vara förebild. Både brukarna och vårdnadshavarna lärde sig 

att använda hjälpmedlen i olika takt, ‘‘it took my husband and I a while before we were 

able to learn enough to help [our daughter] with it...” (McNaughton et al., 2008, s. 47). 

Frustration framkom på grund av att vårdnadshavarna fick lära sig hjälpmedlet 

samtidigt som barnen.  

Det rådde delade synpunkter om inlärningen var bra eller inte, samt att den upplevdes 

olika. Att lära sig kunde vara krävande och svårt. Inlärning av brukarens 

högteknologiska hjälpmedel kunde vara skrämmande, tidskrävande, utmanande och att 

det krävdes träning, samtidigt som det var belönande. Stress och minskad motivation 

var faktorer vid bristfällig inlärning. Vissa ville ha praktisk träning och strukturerade 

övningar men det kunde vara svårt att motivera barnet. Det diskuterades att ineffektiva 

strategier kunde ha en negativ påverkan på inlärningen. En del brukare lärde sig 

hjälpmedlet genom att leka med det: 

I’ve let Riley have a phenomenal amount of free-play on it, and I think as a result of 

that...he’s found a lot, and done a lot, that I haven’t taught him. So through his own 

exploration he has come up with a lot and done some quite remarkable things on it… 

(Anderson et al., 2014, s. 6). 

Funktioner som musikspelare, kamera och telefon på en samtalsapparat var ett bra sätt 

för att få familjer att lära sig redskapet. En vårdnadshavare ansåg att logopeden borde 

involvera lärare, föräldrar och brukare: 

I think that when the speech therapist has an idea of what they are going to start to 

teach, this should be shared with the teachers or caregivers, and of course the AAC 

user, in fact if possible the AAC user should have some input as to what they want to 

be learning . . .  (McNaughton et al., 2008, s. 53). 

Brukare mindes inte mycket från sin inlärning. Inlärning beskrevs kunna ske både 

tillsammans med andra t.ex. i skolan eller ensamma. Inlärning skedde successivt och 

kunde vara både svår, lätt och rolig. 
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5.6.2. Självförtroende 

Självförtroendet gällande hjälpmedlet hos både brukarna och vårdnadshavarna ansågs 

påverka användningen. Det tog lång tid att skaffa sig självförtroende kring användandet 

av högteknologiska hjälpmedel. Det beskrevs att självförtroendet för ett nytt redskap var 

beroende av familjens vana kring annan teknik. En vårdnadshavare beskrev att det var 

ett under att barnen hade självförtroende eftersom de fick ta emot så mycket negativt 

från samhället, ‘‘. . . all the negative vibes our kids get from society, it is a wonder that 

any of them feel any confidence’’ (McNaughton et al., 2008, s. 50). 

5.6.3. Motivation 

Det framgick erfarenheter av hur man kunde motivera barnet. Motivation var grunden 

för att redskapet skulle fungera hemma och det önskades mer hjälp med hur man kan 

motivera brukarna. Vårdnadshavarnas motivation kunde minska när brukaren inte var 

motiverad. 

6. Diskussion 

6.1. Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa brukares och vårdnadshavares upplevelse och 

erfarenheter av GAKK. I diskussionen presenteras varje huvudkategori för sig med en 

kort sammanfattning följt av diskussion. Avslutningsvis diskuteras skillnader i de 

synpunkter som framkom mellan brukare och vårdnadshavare. 

6.1.1. Konversationsmönster vid användning av GAKK 

Olika synpunkter på konversationsmönster framkom. En gemensam attityd från både 

brukare och vårdnadshavare var att samtalen var begränsade och förutsägbara. Vissa 

brukare försökte genom olika strategier göra konversationen mindre förutsägbar. En 

annan viktig synpunkt var att både brukarna och vårdnadshavarna tyckte att det var 

viktigt att kunna kommunicera mer än bara basala behov, exempelvis känslor. Det 

framkom även att brukare ofta anpassade kommunikationen efter samtalspartner och 

situation, t.ex. genom att förenkla konversationen med familjemedlemmar. Brukare 

beskrevs dock inte vara duktiga på att reparera stopp i kommunikationen, trots att det 

var något som hände ofta.   

Både brukare och vårdnadshavare uttryckte att de ibland önskade mer av samtalet än att 

det enbart skulle beröra basala behov. Detta belyste även Light (1988) när hon beskrev 

de fyra kommunikativa behoven (1) uttrycka grundläggande behov och önskemål, (2) få 

och ge information, (3) samtala, småprata och uttrycka social närhet och (4) uttrycka 

artighet och sociala fraser. Det tyder på att det är viktigt att se bortom endast de basala 

behoven, och ge personer med kommunikativa funktionsnedsättningar möjlighet till mer 

nyanserad kommunikation.  

Anledningen till att samtalen blir begränsade kan bero på många olika saker. Det skulle 

kunna handla om hjälpmedlets utformning eller förmågan hos brukaren. Många brukare 

beskrevs anpassa kommunikationen efter samtalspartnerns tålamod, intresse och 

kunskap, vilket skulle kunna vara en av orsakerna till att konversationen och samtalen 

sågs som begränsade.  

6.1.2. Förväntningar och farhågor 

Förväntningar och farhågor på användning av GAKK mynnade ut i en egen 

huvudkategori. Värt att notera var att alla synpunkter kom från vårdnadshavare samt att 
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det förekom många fler förväntningar än farhågor. Vanliga förväntningar som uppkom 

var att brukaren skulle bli mer delaktig i olika miljöer och med olika personer samt att 

de kommunikativa förmågorna skulle öka. Det framkom även förhoppning om att 

brukaren skulle börja använda tal i samband GAKK. Några farhågor framkom och dessa 

gällde främst rädsla för negativt påverkad talutveckling. 

Att oro kring negativt påverkad talutveckling framkom stämmer bra överens med 

författarnas erfarenheter. Heister Trygg et al. (2009) beskrev att en vanlig fråga från 

föräldrar är just om barnet någon gång kommer att kunna prata. AKK har visat sig ha 

stora fördelar för språkliga kunskaper, och AKK kan dessutom ha positiva effekter på 

tal- och språkutvecklingen (Millar et al, 2006). Det är viktigt att bemöta denna oro hos 

föräldrar till barn som använder AKK. Denna förhoppning om att barnet ska börja tala 

kan ha en negativ påverkan på motivationen att använda AKK (Heister Trygg et. al, 

2009). För att få en så bra intervention som möjligt är det därför av största betydelse att 

vara noggrann med att informera vårdnadshavare om att AKK inte stör talutvecklingen, 

utan främjar den. 

6.1.3. Omgivningen 

Vårdnadshavare ansåg att det var viktigt att professionella kring barnet var duktiga och 

kompetenta. Många tyckte dock att den support de fick var bristfällig, endast ett fåtal 

uttryckte att de fick bra hjälp. Det fanns förväntan på att få hjälp från skolan och vissa 

fick hjälp, men flera upplevde den som bristande. Det uppmärksammades att många 

personer, exempelvis bekanta och främlingar, inte hade speciellt bra kunskaper i 

GAKK. Det framgick att bemötandet från omgivningen påverkade brukaren på olika 

sätt och både positiva och negativa bemötanden belystes. Tecken på osäkerhet och brist 

på tålamod samt kunskap om hur man skulle bete sig i kommunikationen var vanliga i 

omgivningen. Många brukare blev behandlade som mindre kunniga. Det framkom 

rädsla hos brukare att uppfattas som dumma på grund av användandet av GAKK. 

Vårdnadshavare såg det som sitt ansvar att användandet skulle bli bra. Betydelsen av 

andras stöd i kommunikation belystes, exempelvis assistenters roll som tolk och 

översättare. Brukare beskrevs bli glada och intresserade av att se andra med 

kommunikationshjälpmedel. Endast ett fåtal förbättringsförslag framkom, och dessa var 

uteslutande från vårdnadshavare. 

Vårdnadshavare tenderade att ta på sig ett stort ansvar för användandet av GAKK. Det 

gör att det blir extra viktigt med ett bra teamarbete och kunnig support, för att 

vårdnadshavarna inte ska behöva axla allt ansvar. I resultatet framkom dock att 

supporten från professionella ofta var bristfällig gällande flera aspekter. Det rörde sig 

om teknisk support, vilken kunskap om GAKK som fanns och brist på kunnig personal. 

Enligt Lindblad (2005) kan situationen för vårdnadshavare och deras barn underlättas 

med rätt råd och behovsanpassad hjälp. Det tyder på att god support är viktig för 

familjer som använder AKK. 

Författarna noterade en osäkerhet kring vilket ansvar skolan hade. Vårdnadshavare 

förväntade sig mycket hjälp och stöd från skolan, som många gånger inte uppfylldes 

och det tycktes finnas en osäkerhet i vad man hade rätt att förvänta sig från skolan. 

Enligt 3 § i 3 kap. av Skollagen (2010: 800) skall skolan ge stöd som syftar till att så 

långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser till elever som till 

följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns 

(Sveriges riksdag, 2010). Följaktligen är det viktigt att professionella informerar 

brukare och vårdnadshavare om deras rättigheter och vilka skyldigheter olika instanser 
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har, exempelvis vilket ansvar skolan har. Tydliga ansvarsområden kan bidra till 

minskade krav på vårdnadshavaren. 

I resultatet framgick att brukarnas kommunikation påverkades av omgivningens 

bemötande. Detta stämmer överens med tidigare forskning. I en intervjustudie med fem 

barn med intellektuell funktionsnedsättning framkom att de blev ledsna eller arga när 

andra personer betedde sig illa mot dem (Lundqvist, 2011).  

Light (1988) beskrev att brukaren har rätt till kommunikation. Det finns dock inget krav 

på hur omgivningen ska bemöta personer med kommunikationshjälpmedel eller att den 

ska ge stöd och underlätta den kommunikation som brukarna har rätt till. Ofta krävs det 

mer än enbart ett hjälpmedel för att brukaren ska kunna kommunicera, en stöttande 

omgivning behövs. Det är samtalspartnerns ansvar om brukaren är kompetent eller inte 

(Ekeberg, 2004). Bristande krav på och kunskap från omgivningen gör detta till ett 

problem som är svårt att lösa, och det är faktorer som lägger stort ansvar på föräldrarna, 

som ofta får tolka och informera omgivningen. Författarna noterade att synpunkterna 

nästan uteslutande fokuserade på annat än barnets kompetens och förmåga när det 

gällde hur användandet fungerade. Detta stärker slutsatsen att omgivningen har en 

avgörande roll för brukarens kommunikation. Heister Trygg et al. (2009) beskrev i 

BRO-modellen att omgivningen är en förutsättning för ett fungerande samspel. 

6.1.4. Hjälpmedlet 

Flera synpunkter framkom på hög- och lågteknologiska hjälpmedel, både positiva och 

negativa. Högteknologiska hjälpmedel kunde vara motiverande, men tekniska problem 

var vanliga och det förekom dessutom aspekter kring ekonomiska svårigheter. 

Lågteknologiska hjälpmedel fungerade ofta bra, men kunde vara svåra och krävande att 

använda. Individuell anpassning av hjälpmedlet var en viktig del för att användandet av 

GAKK skulle fungera bra. Det var även viktigt att ta hänsyn till brukaren och 

vårdnadshavarna vid val av hjälpmedel och hjälpmedlen beskrevs vara viktiga för 

brukarna. Det framhölls som viktigt att motivera valet av hjälpmedel för att engagera 

föräldrarna. Även vikten av gott samarbete med teamet och att ha tillit till dem beskrevs. 

Både vid användning av hög- respektive lågteknologisk GAKK uppmärksammades att 

både kommunikation och förståelse hos brukaren förbättrades. Det framkom att GAKK 

bland annat kunde bidra till att brukaren blev mer delaktig i familjen och samhället. 

Även vikten av tillgängligheten till hjälpmedlet i vardagen belystes för att användandet 

skulle fungera. 

Det var svårt att se om det fanns en tendens till preferens för hög- respektive 

lågteknologiska hjälpmedel. Tidigare studier har visat på fördelar med både hög- och 

lågteknologisk GAKK (Bartman & Freeman, 2003; DiCarlo & Banjee, 2000). I en 

studie diskuterades att talande (högteknologiskt) hjälpmedel kan tänkas fungera bättre 

än lågteknologiska hjälpmedel i vissa situationer, som när AKK-användaren vill få 

kontakt och tala med okända personer (Ekeberg, 2004).  

Hur ett hjälpmedel fungerar beror mycket på individen och dennes behov vilket gör att 

lågteknologisk GAKK passar vissa brukare bäst, medan andra är mer hjälpta av 

högteknologisk. Ekeberg (2004) beskrev att hänsyn måste tas till individens 

förutsättningar, grad av funktionsnedsättning och utvecklingsnivå men även till 

hjälpmedlets egenskaper och den tänkta aktiviteten. Individens förmågor för att kunna 

hantera ett högteknologiskt hjälpmedel måste också beaktas. Synpunkter som framkom 

kan därför ha påverkats av hur optimalt det valda hjälpmedlet var för brukaren. 
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Tillgänglighet till hjälpmedlet framgick vara en viktig faktor för om det användes eller 

ej och i många fall hade brukaren inte konstant tillgång till sitt hjälpmedel. Heister 

Trygg et al. (2009) beskrev att omgivningen har ett stort ansvar för att hjälpmedlet ska 

finnas tillgängligt. 

Författarna noterade att majoriteten av synpunkterna som rör kostnader gällande 

hjälpmedel kom från amerikanska studier, och resterande kom från studier från 

Storbritannien. I dessa artiklar framgick det att ekonomiska aspekter kring valet av 

hjälpmedel kunde vara ett problem och var någonting som vårdnadshavare funderade 

på. Utifrån metasyntesen tycktes det dock inte vara någonting svenska vårdnadshavare 

reflekterade över. Enligt 3 b och 18 b § av Hälso- och sjukvårdslagen (1982: 763) ska 

kommuner och landsting erbjuda hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar 

(Sveriges riksdag, 1982). Vissa hjälpmedel i Sverige är dessutom prisreducerade. Hur 

denna reducering ser ut skiljer sig dock mellan olika landsting, kommuner och regioner 

(1177 Vårdguiden, 2014). Men det finns naturligtvis en risk att den ekonomiska 

aspekten inte nämns i de svenska artiklarna som studien baserades på av andra 

anledningar. Det kan exempelvis ha varit olika fokus vid intervjuerna.  

6.1.5. Användning: när och var, i vilka situationer 

Det framkom många olika områden där GAKK kunde användas. Dessa rörde 

kommunikation, men även andra, som stöd i den dagliga rutinen, föreberedande inför 

aktiviteter och minnesstöd. Även olika miljöer där GAKK kunde användas beskrevs. 

Det framkom att högteknologiska hjälpmedel kunde vara svåra att använda på vissa 

platser, t.ex. utomhus om det regnade. Olika upplevelser av att kommunicera med 

GAKK beskrevs. Det framkom att det ofta krävde stor ansträngning från brukarna och 

att det kunde vara tidskrävande. 

Blackstone (2003) beskrev att miljön spelade roll för hur användandet av AKK skulle 

gå till (enligt Ekeberg 2006). Ekeberg (2004) beskrev ett liknande resultat som i denna 

studie, att användandet av AKK ställer krav på brukaren. Hon diskuterade att 

kommunikation med AKK kunde vara både kognitivt och motoriskt ansträngande. Att 

samtala med högteknologiskt hjälpmedel beskrevs som tidskrävande (Ekeberg 2006). 

6.1.6. Att lära sig kommunikationen och hantera hjälpmedlet 

Det beskrevs hur inlärningen av kommunikationen och hjälpmedlet kunde gå till. 

Vårdnadshavare upplevde inlärningen som en viktig del för att kunna hantera 

hjälpmedlet och för att kunna använda det tillsammans med sitt barn. Det rådde delade 

meningar om inlärningen fungerade bra eller inte. Att lära sig hjälpmedlet kunde vara 

krävande och svårt. Självförtroende och motivation gällande hjälpmedlet påverkade 

användningen. Flera vårdnadshavare önskade hjälp med hur man skulle motivera sina 

barn till att använda GAKK. 

Ekeberg (2004) beskrev att det ofta krävs mycket tid och träning för att lära sig ett 

AKK-system, men att det brukar vara värt ansträngningen. Hon belyste också i en 

senare studie att inlärningen tar olika lång tid, bland annat beroende på de olika 

motoriska och kognitiva krav som ställs. Motivation hos både brukare och omgivningen 

beskrevs i tidigare forskning, liksom i denna studie, vara en viktig aspekt för lyckad 

inlärning och för att hjälpmedlet ska användas (Ekeberg, 2006).  

6.1.7. Skillnader i synpunkter 

Författarna noterade att alla synpunkter gällande ekonomiska aspekter, förväntningar, 

farhågor samt förbättringsförslag kom från vårdnadshavare och inte brukarna själva. 



  

 

26 

Detta trots att åldern på brukarna varierade stort och några av brukarna var vuxna. 

Orsaken till det kan bero på många faktorer. Det skulle kunna vara hur frågorna har 

ställts till respektive deltagargrupp och att fokus i intervjuerna kan ha legat på olika 

områden. Det skulle även kunna bero på att brukarna i denna litteraturstudie var färre 

till antalet än vårdnadshavarna och att de generellt hade färre synpunkter. Brukare har 

dessutom ofta svårare att uttrycka sig. Soto och von Tetzchner (2003) diskuterade att 

brukare inte är lika benägna att kritisera sitt eget kommunikationssätt. Brukarnas fokus 

ligger mer på att kommunicera snarare än att reflektera (enligt Eriksson & Sörensen, 

2013). Det kan också vara så att vårdnadshavare i högre grad än brukarna själva 

berördes av de ovan nämnda områdena. Generellt sågs en tendens till att brukare 

verkade vara mer obekymrade över hjälpmedlet, än vad vårdnadshavarna var. Det skulle 

kunna bero på att brukaren själv ofta inte kan ansvara för sitt hjälpmedel, utan att 

ansvaret ligger hos omgivningen.  

6.2. Metoddiskussion 

Studien bestod av 15 artiklar som granskades och analyserades i en metasyntes där 

fokus låg på att granska synpunkter från vårdnadshavare och brukare. Kvalitativ 

innehållsanalys valdes då det var den metod som författarna ansåg svarade bäst mot 

syftet. 

6.2.1. Begränsningar med studien 

Något som kan ha påverkat resultatet negativt var att författarna hade samma 

kunskapsbakgrund, vilket kan ha vinklat resultatet. Det hade varit önskvärt med en 

tredje part under analysprocessen. 

Det går inte att utesluta att författarna såg mönster som inte fanns, samt att någon del av 

resultatet fick för stort utrymme. Det fanns även en risk att författarna fyllde i luckor i 

texterna baserat på förkunskap. För att motverka detta försökte författarna att granska 

och analysera öppet och vara noggranna med att inte ta bort några resultat. 

6.2.2. Urval 

I litteraturstudien inkluderades artiklar från 2005 och framåt för att få ett resultat baserat 

på uppdaterad och aktuell forskning. Ytterligare ett kriterium var att exkludera personer 

med hörselnedsättning som inte går att korrigera. Detta på grund av att författarna var 

intresserade av att undersöka personer med medfödda kommunikationssvårigheter, men 

inte av att undersöka kommunikationssvårigheter vid hörselnedsättning. 

6.2.3.     Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet. Det är svårt att diskutera begreppet validitet i en metasyntes då resultaten är 

beroende av författarens tolkning av data, men författarna försökte ta hänsyn till detta. I 

litteraturstudien togs hänsyn till sökord, som noggrant dokumenterats, en tydlig översikt 

på artiklarna finns sammanställd i en artikelmatris, en mall användes för 

kvalitetsgranskningen och varje steg i analysprocessen är noga dokumenterad. 

Reliabilitet. Åtgärder vidtogs för att göra de olika momenten i forskningsprocessen så 

systematiska som möjligt. Materialet analyserades i samförstånd mellan båda 

författarna. Det finns en risk att författarna kvalitetsgranskade artiklarna olika, samt att 

författarna tolkade de meningsbärande enheterna olika eftersom de delarna delvis 

gjordes separat. Författarna gjorde dock några artiklar tillsammans i början för att 

försöka motverka detta. 
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Generaliserbarhet. Generaliserbarhet är enligt Kvale och Brinkmann (2014) om ett 

resultat kan överföras till andra situationer, kontexter eller personer. Deltagare i olika 

åldrar, med olika kön och från olika länder var inkluderade i studien. Resultatet 

överensstämde även väl med tidigare gjord forskning. Detta gjorde att författarna ansåg 

att resultatet är generaliserbart till andra personer och situationer; att det kan appliceras 

på andra vårdnadshavare och brukare som använder GAKK i olika situationer. 

6.3. Fortsatt forskning och slutsats 

6.3.1. Fortsatt forskning 

Att utföra en kompletterande metasyntes om GAKK som metod för att kommunicera 

skulle vara av värde. Synpunkter skulle kunna komma från andra deltagargrupper, 

exempelvis logopeder, pedagoger eller andra familjemedlemmar. Det skulle även vara 

av värde att göra en liknande studie på endast svenska artiklar, då det framkommit att 

synpunkter ibland skiljer sig mycket mellan olika länder. 

Om en metasyntes inom samma ämnesområde skulle göras igen föreslås att den görs av 

fler författare, med olika bakgrund. Detta för att de parallellt ska kunna jämföra och 

analysera resultat för en mer nyanserad tolkning. 

6.3.2. Slutsats 

Forskningsområdet som undersöktes i denna studie var heterogent. Resultatet visade 

därmed på en stor variation bland de tankar och upplevelser som framkom, både 

gällande hur användningen av GAKK upplevdes och kring synpunkter på själva 

redskapet. Vissa synpunkter har dock nämnts mer än andra. Tekniska problem visade 

sig vara ett stort hinder för användandet av högteknologiska hjälpmedel. Brukare 

tenderade att anpassa konversationen efter situation och samtalspartner, och samtalen 

var ofta begränsade och förutsägbara. Bemötande och stöd från omgivningen var av stor 

vikt både för brukaren och för vårdnadshavaren. Många upplevde dock bristande 

kompetens och support, både från professionella och från andra. Således var det många 

faktorer som behövde samverka väl för att användningen av GAKK skulle bli optimal. 
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Bilaga 1 

Redovisning av artikelsökning 
Databas Sökord Träffar Valda 

 artiklar 

DIVA 

grafisk alternativ och kompletterande kommunikation 5 1 

grafisk akk  5 1 

aided augmentative and alternative communication 5 1 

aided aac 5 1 

Cochrane 

grafisk alternativ och kompletterande kommunikation 0 0 

grafisk akk 0 0 

aided augmentative and alternative communication 0 0 

aided aac 1 0 

Cinahl 

grafisk alternativ och kompletterande kommunikation 0 0 

grafisk akk 0 0 

aided aac 50 0 

aided augmentative and alternative communication 67 0 

aided augmentative and alternative communication AND users 7 0 

aided augmentative and alternative communication AND parents 2 1 

aided augmentative and alternative communication AND famil* 3 0 

aided augmentative and alternative communication AND caregivers 0 0 

PubMed 

grafisk alternativ och kompletterande kommunikation 0 0 

grafisk akk 0 0 

aided aac 60 0 

aided augmentative and alternative communication 61 0 

aided augmentative and alternative communication AND users 6 0 

aided augmentative and alternative communication AND parents 4 2 

aided augmentative and alternative communication AND famil* 5 0 

aided augmentative and alternative communication AND caregivers 0 0 

Google 

 Scholar 

"aided aac" 779 0 

"aided aac" AND parents 574 0 

"aided aac" AND users 565 0 

"aided aac" AND families 508 0 

"aided aac" AND family 506 0 

"aided aac" AND caregivers 322 0 

"aided aac" AND (family OR families OR caregivers 

OR users OR parents) 

AND (views OR attitudes OR experiences 

 OR opinions OR perspectives OR perception) 605 36 

"aided augmentative and alternative communication" AND parents  171 0 

"aided augmentative and alternative communication" AND users 150 0 

"aided augmentative and alternative communication" AND families 151 0 

"aided augmentative and alternative communication" AND family 151 0 

"aided augmentative and alternative communication" AND caregivers 91 0 

"aided augmentative and alternative communication"  

AND (family OR families OR  

caregivers OR users OR parents) AND  

(views OR attitudes OR experiences OR opinions  

OR perspectives OR perception) 186 4 
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 artiklar 
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"grafisk alternativ och kompletterande kommunikation" 14 1 

"grafisk akk" 92 0 

"grafisk akk" AND föräldrar 71 0 

"grafisk akk" AND brukare 43 0 

"grafisk akk" AND familj 90 0 

"grafisk akk" AND vårdnadshavare 34 0 

"grafisk akk" AND (föräldrar OR vårdnadshavare 

 OR brukare OR familj) 

 AND (synpunkter OR åsikter OR uppfattning 

 OR upplevelser OR erfarenheter OR attityder) 84 14 

Sociological 

 abstracts 

grafisk alternativ och kompletterande kommunikation 0 0 

grafisk akk 0 0 

aided augmentative and alternative communication 2 0 

aided aac 1 0 

ERIC 

 (via proquest) 

grafisk alternativ och kompletterande kommunikation 0 0 

grafisk akk 0 0 

aided augmentative and alternative communication 41 0 

aided aac 21 0 

aided augmentative and alternative communication AND parents  4 0 

aided augmentative and alternative communication AND users 6 0 

aided augmentative and alternative communication AND famil* 2 0 

aided augmentative and alternative communication AND caregivers 0 0 

ERIC 

 (via EBSCO) 

grafisk alternativ och kompletterande kommunikation 1 0 

grafisk akk 0 0 

aided augmentative and alternative communication 39 0 

aided aac 20 0 

aided augmentative and alternative communication AND parents  4 0 

aided augmentative and alternative communication AND users 6 0 

aided augmentative and alternative communication AND famil* 2 1 

aided augmentative and alternative communication AND caregivers 0 0 
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grafisk akk 0 0 

grafisk alternativ och kompletterande kommunikation 0 0 

aided aac 131 0 

aided augmentative and alternative communication 132 0 

aided augmentative and alternative communication AND parents 9 3 

aided augmentative and alternative communication AND users 28 3 

aided augmentative and alternative communication AND famil* 5 0 

aided augmentative and alternative communication AND caregivers 4 0 

LLBA  

grafisk alternativ och kompletterande kommunikation 0 0 

grafisk akk 0 0 

aided aac 63 0 

aided augmentative and alternative communication 93 0 
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aided augmentative and alternative communication AND parents 4 1 

aided augmentative and alternative communication AND famil* 4 1 

aided augmentative and alternative communication AND caregivers 2 0 
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Mall för kvalitetsgranskning av studier med 
kvalitativ forskningsmetodik – 
patientupplevelser 

reviderad 2014 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har 

bearbetats och kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext 

etc):

 

 

1 . Syfte Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a)   Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

2 . Urval Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 

Total bedömning av studiekvalitet: 

Hög     Medelhög     Låg   



  

 

 

 

 

e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett 

liknande sammanhang (kontext)? 

 

g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 

 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet 

etc):

 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  

i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

4 . Analys Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a)   Är analysen tydligt beskriven? 

b)   Är analysförfarandet relevant i relation  

till datainsamlingsmetoden? 

c)   Råder analysmättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen  

förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

. Resultat 5 Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram? 

3 . Datainsamling Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)   Råder datamättnad? 



  

 

 

Kommentarer till mallen för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

1. Syfte 

Fundera över: 

• vad målsättningen med studien var 

• varför det är viktigt 

• relevansen 

• om kvalitativ metodik är lämplig för att utforska problem området/ svara på 

frågeställningen. 

2. Urval 

Fundera över: 

• om forskaren redovisat bakgrund till vald urvalsmetod 

• om forskaren redovisat hur deltagarna valdes ut 

• om forskaren redovisat varför de valda deltagarna valdes ut 

• om forskaren redovisat hur många deltagare som valdes ut 

• om forskaren redogjort för om någon inte valde att delta och i så fall varför 

• om forskaren lyfter fram etiska resonemang som sträcker sig längre än informed 

consent och ethical approval 

• om forskaren beskrivit relationen mellan forskare och informant och hur denna 

skulle kunna påverka datainsamlingen, exempelvis tacksamhetsskuld, beroende 

förhållanden etcetera. 

3. Datainsamling 

Fundera över: 

• om ”settingen” för datainsamlingen var berättigad 

• om det framgår på vilket sätt datainsamlingen utfördes (t ex 

djupintervju, semistrukturerad intervju, fokusgrupp, observationer etc) 

• om forskaren har motiverat vald datainsamlingsmetod 

• om det explicit framgår hur vald datainsamlingsmetod utfördes (t ex 

vem intervjuade, hur länge, användes intervjuguide, var utfördes 

intervjun, hur många observationer etc) 

 • om metoden modifierades under studiens gång   

(om så är fallet, framgår det hur och varför detta skedde) 

• om insamlat datamaterial är tydliga   

(t ex video eller ljudinspelningar, anteckningar etc) 



  

 

 

• om forskaren resonerar kring om man nått mättnad, det vill säga när 

mer datainsamling inte ger mer ny data (inte alltid tillämpbart) 

• om det är tillämpbart att föra ett mättnadsresonemang, fundera på om 

det är rimligt, det vill säga faktiskt validerat på goda grunder. 

4. Analys 

Fundera över: 

• om analysprocessen är beskriven i detalj 

• om analysförfarandet är i linje med den teoretiska ansats som eventuellt låg till 

grund för datainsamlingen 

• om analysen är tematisk, framgår det hur man kommit fram till dessa teman? 

• om tabeller har använts för att tydliggöra analysprocessen 

• om forskaren kritiskt har resonerat kring sin egen roll, potentiell bias eller inflytande 

under analysprocessen 

• om analysmättnad råder (kan man hitta fler teman baserat på redovisade citat?). 

5. Resultat 

Fundera över: 

• om resultaten/fynden diskuteras i relation till syftet eller 

frågeställningen 

• om ett adekvat resonemang förs kring resultaten eller om resultaten 

bara är citat/dataredovisning 

• om resultaten redovisas på ett tydligt sätt (t ex är det lätt att se  vad 

som är citat/data och vad som är forskarens eget inlägg) 

• om resultatredovisningen återkopplas till den teoretiska ansats som 

eventuellt låg till grund för datainsamling och analys 

• om tillräckligt med data redovisas för att underbygga resultaten 

• i vilken utsträckning motstridiga data har beaktats och framhålls 

• om forskaren kritiskt har resonerat kring dess egen roll, potentiell 

bias eller inflytande under analysprocessen 

• om forskaren för ett resonemang kring resultatens överförbarhet eller 

andra användningsområden för resultaten. 
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Rita L 

Bailey 

et al. 

2006 

USA 

LANGUAGE, 

SPEECH 

AND 

HEARING  

SERVICES IN 

SCHOOLS 

Family Members´ 

Perceptions  

of Augmentative and 

Alternative 

Communication Device 

Use 

Att undersöka familje-

medlemmars 

uppfattning gällande 

användningen av AKK-

hjälpmedel. 

Semi- 

strukturerade 

intervjuer 

6 vårdnadshavare AKK 

redskap som 

används 

med hjälp av 

PCS-bilder 

Resultatet visade på varierande 

synpunkter gällande 

användningen, kommunikationen 

och hur hjälpmedlet fungerade. 

Teman: Expectations, Facilitators, 

Barriers och Benefits. 

3 

Cheryl 

Crisp 

2009  

USA 

Doktors-

avhandling 

Out of the chrysalis of 

silence into a world of 

possibilities: family 

experiences of having a 

child who uses a speech 

generation device 

Att lyfta fram 

erfarenheter hos familjer 

som har barn som 

använder samtalsapparat 

(Speech generating 

device).  

Intervjuer med 

öppna frågor 

11 vårdnadshavare Samtals-

apparat 

(Speech 

generating 

device) 

Samtliga vårdnadshavare delgav 

både positiva och negativa 

synpunkter, där de negativa 

synpunkterna främst gällde 

bristen på support av 

hjälpmedlen. 

1 (uteslöts 

från resultatet 

på grund av 

låg kvalitet) 

Kate L 

Anderson 

et al. 

2014 

Australien 

Disability and  

Rehabilitation  

Assistive  

Technology 

"It's got to be more that". 

Parents and 

speech-languages 

pathologists discuss  

training content for 

families with a new 

speech generating device 

Att identifiera områden 

som föräldrar och  

logopeder anser ska 

inkluderas i träning för 

familjer med nya 

samtalaspparater.  

Semi- 

strukturerade 

intervjuer 

(fokus-

grupper) 

7 vårdnadshavare Samtals-

apparat 

(Speech 

generating 

device) 

Deltagarna identifierade olika 

områden som var viktiga för att få 

träningen av samtalsapparater att 

fungera optimalt. Teman: 

Acceptance and uptake, 

Understanding communication 

och Teaching language. 

3 
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Michelle 

Schladant 

2011 

USA 

Open Access 

Dissertations 

An Examination of 

Parent Perspectives  

on Augmentative and 

Alternative 

Communication Systems 

in Children with Fragile 

X Syndrom 

Att undersöka 

perspektiv på 

användningen av AKK i 

hemmet, hur deltagar-

processen för 

användningen i hemmet 

var samt vilken hjälp de 

fick under processen hos 

mödrar till barn med 

Fragile X Syndrom. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer  

och översikter 

från 

utbildnings-

arkiv 

(observation)  

4 vårdnadshavare  Främst 

grafisk AKK,  

exempelvis 

PECS och  

VOCA's 

Flera hinder hos deltagarna som 

gällande erfarenhet av AKK 

framkom i studien. Teman: 

Children´s complex 

communication needs, Mothers´ 

limited and variable use of AAC 

och Mothers´ internal struggles 

and external barriers. 

3 

Teresa 

Iacono 

et al. 

2013 

Australien 

Disability and 

Rehabilitation 

Assistive 

Technology 

Experiences of adults 

with complex  

communication needs 

recieving and using 

low tech AAC: an 

Australian context 

Att undersöka 

erfarenheter hos vuxna 

som har hjälpmedel från 

Non-Electronic 

Communication Aids 

scheme (NECAs). 

Intervjuer 

med 

konkreta 

frågor 

10 brukare Låg-

teknologisk 

grafisk akk 

kombinerat 

med andra 

typer av  

AKK 

Det framkom att brukarna hade 

varierade preferenser för olika 

AKK samt förekom variation i 

hur de upplevde reaktioner och 

attityder från samhället. Teman: 

There´s more than one way to 

communicate, Meeting 

communication needs, Being 

empowered, Varied preferences, 

What other people think och 

Owning the process. 

2 
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Anna 

Jonsson 

et al. 

2011 

Sverige 

Augmentative 

and  

Alternative  

Commun-

ication 

The ComAlong 

Communication Boards: 

Parents' Use and 

Experience of Aided 

Language Stimulation 

Att undersöka 

vårdnadshavares 

användning och 

erfarenheter av 

ComAlong 

Communication  

Boards.  

Enkäter och 

semi-

strukturerade  

intervjuer 

(video-

inspelning och 

loggböcker) 

65 vårdnadshavare  

svarade på enkäterna. 

 

4 av de 65 

vårdnadshavare deltog 

i intervjuerna. 

Kommun-

ikationskartor 

(ComAlong 

Commun-

ication 

Boards) 

Majoriteten av de 65 vårdnads-

havare som deltog i studien var 

positiva till användandet av 

kommunikationskartan. Samtliga 

4 föräldrar som blev intervjuade 

ansåg att kartan hade positiva 

effekter på deras barns 

kommunikation.  

3 

Thais 

Pousada 

García 

et al. 

2011 

Spanien 

Assistive 

Technology, 

The Official  

Journal of 

RESNA 

The Use of Computers 

and Augmentative 

and Alternative 

Communication Devices 

by Children and Young 

With Cerebral Palsy 

Att utvärdera 

datoranvändning samt 

hjälpmedel hos barn 

med Cerebral Pares 

(CP). Att nå en 

tillräckligt god nivå hos 

brukare och lärare på 

dessa punkter för att 

stödja utvecklingen av 

en läroplan för elever 

med CP. 

Intervjuer 

(fråge- 

formulär) 

13 brukare (av totalt 

30) 

ICT 

(Information 

and  

Commun-

ication 

Techno-

logies), 

begrepp för 

flera 

kommun-

ikations-

metoder som 

informatik, 

telematik och  

audio-

visuella 

metoder. 

ICT kunde bara stödja brukaren 

om lärare och omgivningen var 

införstådda i hur hjälpmedlet 

fungerade. 

2 
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Beata 

Batorowicz 

et al. 

2014 

Kanada 

Augmentative 

and  

Alternative  

Commun- 

cation 

Social Participation of 

School-aged Children 

Who Use 

Communication Aids: 

The Views of Children 

and Parents 

Att undersöka 

synpunkter på social 

delaktighet,  

kommunikativ 

interaktion samt 

relationer hos 

barn som använder 

grafisk AKK samt deras 

föräldrars perspektiv. 

Semi- 

strukturerade 

intervjuer 

8 brukare och  

8 vårdnadshavare 

Grafisk 

AKK på en 

samtals-

apparat  

(Speech 

generating 

device) 

Barnen och föräldrarna som 

deltog i studien beskrev både 

positiva och negativa erfarenheter 

relaterat till kommunikation och 

socialt deltagande. Teman: 

Communication partners and  

strategies, Access to aided 

communication, Participation in 

society, Interaction opportunities 

och Social relationships. 

3 

David Mc-

Naughton 

et al. 

2008 

USA 

Augmentative 

and  

Alternative  

Commun-

ication 

"A child needs to be 

given a chance to  

succeed": Parents of 

individuals who use  

AAC describe the 

benefits and challenges 

of learning AAC 

technologies 

Att få bättre förståelse 

för föräldrars perspektiv 

gällande det 

teknologiska inlärandet 

hos barn som använder 

AKK. 

Fokusgrupp 

över internet i 

ett slutet 

forum, 

skriftligt 

7 vårdnadshavare Hög-

teknologisk 

grafisk AKK 

(andra typer 

av AKK 

används  

också av 

deltagarna) 

De vårdnadshavare som deltog i 

studien var mycket måna om att 

de bidrog till processen att lära 

sina barn att kommunicera. 

Teman: AAC device selection, 

Knowledge and skills needed to 

use AAC, Barriers to learning 

AAC, Teaching the individual 

och Education society. 

2 
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Mary-Ann 

Naguib 

Bedwani 

et al. 

2015 

Australien 

Cogent 

Education 

Augmentative and 

alternative  

communication for 

children with autism  

spectrum disorder: An 

evidence-based  

evaluation of the 

Language Acquisition  

through Motor Planning 

(LAMP) programme. 

Att undersöka om barn 

som använder AKK 

tillsammans med 

LAMP-metoden 

förbättrar sin 

kommunikation 

konsekvent, spontant 

eller individuellt samt 

om färdigheterna 

bibehålls under  

kort eller lång tid.  

Uppföljnings-

intervju per 

telefon 

(Check-listor, 

LAMP data 

log, building 

block spoken 

language  

log, interest's 

inventory och  

enkäter) 

8 brukare och 7 

vårdnadshavare  

Samtals-

apparat 

(Vantage 

Lite AAC  

device) 

Det framkom att brukare som 

använde sig av LAMP under 3 

månader visade på förbättrad 

kommunikation och att de med 

stöd fortsatte att använda metoden 

även efter att studien var 

genomförd. 

2 

Julie 

Marshall 

Juliet 

Goldbart 

2008 

Stor- 

britannien 

International 

Journal of  

Language &  

Commun-

ication 

Disorders 

"Communication is 

everything I think".  

Parenting a child who 

needs Augmentative 

and Alternative 

Communication (AAC). 

Att undersöka 

erfarenheter hos 

föräldrar till barn som 

använder, precis har 

börjat använda eller som 

förväntas behöva AKK.  

Semi- 

strukturerade 

intervjuer 

Vårdnadshavare till 11  

brukare (oklart hur 

många) 

Olika typer 

av AKK 

Det framkom många 

gemensamma likheter i 

vårdnadshavares erfarenheter men 

även några olikheter. Teman: 

Child´s communication and 

interaction, Wider social issues 

och Parents´ views and 

experiences. 

3 

Allison 

Meder 

2012 

USA 

Master- 

uppsats 

Mobile media devices 

and communication 

applications as a form of 

augmentative and 

alternative 

communication: an 

assesment of family 

wants, needs and 

preferences. 

Att bedöma önskemål, 

behov och preferenser 

hos familjer som är i 

olika faser av 

beslutsfattandet 

gällande högteknologisk 

AKK (mobile  

technologies). 

Enkäter 64 vårdnadshavare Mobile 

media 

devices 

Resultatet visade att de flesta 

familjer ville ha stöd i 

beslutsfattandet gällande val av 

hjälpmedel. 

3 
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Daria 

Constan-

tinescu 

2015 

USA 

Theses and  

Dissertation 

Stakeholder Perspectives 

of the  

Effectiveness of 

Augmentative and 

Alternative 

Communication 

Techniques in  

Children with Autism 

Att undersöka 

effektiviteten på hur AKK-

tekniker kan underlätta 

språket för barn med 

autismspektrumtillstånd 

(AST) utifrån 

omgivningens åsikter och 

attityder. 

Individuella 

intervjuer 

(fokusgrupp) 

2 vårdnadshavare Olika 

typer 

av AKK 

Flera trender framkom i studien, 

bland annat att beteendeproblem 

minskar vid användandet av AKK 

och att logopeder behöver mer 

träning i AKK-tekniker.  

2 

Bronwyn 

Hemsley  

et al. 

2010 

Australien 

Applied 

Nursing  

Research 

The "Big 5" and beyond: 

Nurses, paid  

carers, and adults with 

developmental  

disability discuss 

communication needs in  

hospital 

Att undersöka patienters, 

sjuksköterskors och 

vårdares perspektiv på de 

kommunikativa  

behov som patienter med 

grava 

kommunikationssvårigheter 

tillsammans med annan 

funktionsnedsättning 

(fysisk eller kognitiv) kan 

ha på sjukhus. 

Intervjuer 15 brukare Olika 

typer 

 av AKK 

Samtliga deltagare ansåg att 

det var viktigt att patienterna 

kunde kommunicera sina basala 

behov på sjukhus. Patienterna 

själva ansåg dessutom att det var 

viktigt att kunna kommunicera 

mer än bara sina basala behov. 

Teman: Little or no need to 

communicate, "the big 5": 

communication of basic needs 

and wants och Beyond the basics: 

health care information, 

intelligence, emotion, and social 

connection. 

2 
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Lina 

Carlson 

Anna 

Eriksson 

2008 

Sverige 

Student- 

uppsats 

Utvärdering av 

KomIgång-kartorna -  

Föräldrars upplevelse 

och användning av ett  

kommunikationshjälp-

medel under en  

föräldrautbildning 

Att undersöka om 

KomIgång-kartorna är 

ett viktigt inslag i kursen 

KomIgång. De avser 

därmed att utvärdera hur 

föräldrar till barn i 

förskoleålder med 

omfattande 

kommunikativa 

svårigheter upplever och 

använder KomIgång-

kartorna i kursen 

KomIgång.  

Enkäter och 

semi-

strukturerade  

intervjuer 

(Video-

inspelning och  

loggböcker) 

12 vårdnadshavare 

svarade på enkäterna 

 

4 av de 12 

vårdnadshavare deltog 

i intervjuerna 

Kommun- 

ikationskartor 

Resultatet visade på att 

Komigång-kartorna är ett 

värdefullt inslag i kursen.  

2 

Sara 

Eriksson 

Ine 

Sörensen 

2013 

Sverige 

Student- 

uppsats 

"Jag kan säga allt". En 

intervjustudie om hur 

personer som 

kommunicerar med Bliss 

upplever sina 

kommunikativa 

möjligheter. 

Att undersöka hur 

personer som 

kommunicerar med 

Bliss upplever sina 

kommunikativa  

möjligheter i olika 

livsskeden. 

Semi- 

strukturerade 

intervjuer 

 4 brukare Bliss Det framkom att deltagarna 

upplevde att de hade goda 

kommunikativa möjligheter. 

De hade tillgång till både hög- 

och lågteknologiska hjälpmedel. 

Många av deltagarna såg fördelar 

med Bliss. Teman: Inlärning, 

Möjlighet till kommunikativ 

utveckling, Social interaktion och 

bemötande. 

3 
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Jennifer 

Flad et al. 

2011 

USA 

Disability 

Studies 

Quarterly, the 

first journal in 

the field of 

disability 

studies 

Can You Hear Me Now? 

Augmentative 

Communication 

Methodological  

Empowerment, and the 

Life Story of Jon 

Feucht. 

Att beskriva: 

kommunikativa 

hjälpmedel, dela med  

sig av Jons tankar kring 

kompletterande 

kommunikation och 

funktionsnedsatta samt 

att undersöka 

utmaningar och 

möjligheter som 

uppkommer i studier 

med deltagare där  

kompletterande 

kommunikation 

används. 

Självreflexiv 

enkät och 

intervju. 

1 brukare Olika typer 

av AKK 

Jon Feuchts olika tankar och 

åsikter kring kompletterande 

kommunikation framkom. 

1 (uteslöts 

från resultatet 

på grund av 

låg kvalitet) 

 

 


