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Sammanfattning 

I den här uppsatsen beskrivs kommunikationen stödd av ett talbaserat 

kommunikationshjälpmedel mellan två personer utan funktionshinder. Beskrivningen görs 

utifrån ett teoretiskt perspektiv som tar hänsyn till att kommunikation är en interaktiv social 

process och fokus ligger på processen i vilken man skapar samförståelse. En kvalitativ metod 

användes där observationer samlades in genom videoinspelningar av personer involverade i 

en måltid. Materialet analyserades genom en kommunikationsanalys i vilken fokus låg på hur 

samförståelse uppnåddes. Hastighetsbegränsning och symbolurvalet visade sig vara 

egenskaper hos kommunikationshjälpmedlet som påverkade kommunikationen på så sätt att 

deltagarna på grund av dessa fick reparera eller avbryta den aktuella konversationen. För att 

kompensera för hastighetsbegränsningen och symbolurvalet använde sig deltagarna 

framförallt av två olika strategier, den ena innebar att man genom samkonstruktion skapade 

yttranden och den andra innebar att man använde sig av den ackumulerade samförståelsen för 

att på ett så ekonomiskt sätt skapa yttranden. Sammantaget visade sig kommunikationen med 

hjälp av ett hjälpmedel vara en process i vilken alla deltagare var involverade och påverkades 

av situationen. 
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Inledning 

Att använda språk gör det möjligt för människan att delta i sociala aktiviteter, språket används 

för att göra saker. Man använder det bland annat när man planerar resor, instruerar sina 

elever, underhåller en publik eller när man gör affärer. Alla de här är tillfällen av 

språkanvändning (Clark, 1996). Att inte kunna prata, innebär att man blir begränsad i sitt 

deltagande i sociala aktiviteter. Ett alternativt kommunikationssätt ger människor med 

kommunikationssvårigheter möjligheten att delta i aktiviteter som är viktiga för dem och det 

möjliggör för dem att expandera sitt sociala nätverk och sin sociala roll (Beukelman & 

Mirenda, 2005). Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är det område som 

involverar forskning och kompensering vad gäller temporära eller permanenta nedsättningar i 

språkproduktionen och/eller språkförståelsen hos personer till följd av olika typer av 

funktionshinder (Beukelman & Mirenda, 2005). Forskningsområdet är relativt ungt 

(Beukelman & Ansel, 1995) och har på senare år blivit än mer relevant då röster höjts för 

evidensbaserade metoder (Schlosser & Raghavendra, 2004) inom praktiken alternativ och 

kompletterande kommunikation. Det bästa sättet att bedriva forskning inom området är enligt 

Blackstone, Williams och Wilkins (2007) att grunda forskningsarbetet på etablerad 

kommunikationsteori. Gamla enkelriktade kommunikationsmodeller har förkastats och nu 

lyfts istället mer dynamiska modeller fram. Mitt syfte är att studera alternativ kommunikation 

i ljuset av en sådan mer aktuell kommunikationsteori. 

Bakgrund 

Kommunikationshjälpmedel 

Ett kommunikationshjälpmedel kan till exempel vara en tavla eller en apparat. Men hjälp av 

tavlan eller apparaten kan användaren uttrycka sig genom ett alternativt kommunikationssätt. 

Detta kan vara till exempel bilder eller symboler. Fördelen med symboler över bilder är att 

symboler inte är lika bundna till det de representerar vilket gör det möjligt att inte bara prata 

om en specifik sak utan en symbol kan användas för att representera olika varianter av samma 

sak. Ett exempel på symboler är så kallade Bliss-symboler. Dessa består av både bildlika, 

ideografiska (dvs. de står för en idé) och mer konventionella symboler.  
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Om kommunikationshjälpmedlet är en tavla eller en pekskärm pekar användaren på det han 

vill kommunicera till sin samtalspartner. Det finns också mer avancerade apparater som läser 

upp valda symboler. Dessa kan vara små portabla apparater eller applikationer som går att 

köra på vanliga persondatorer. Sådana talbaserade kommunikationshjälpmedel är något som 

kommit på senare år och forskningen kring dem är inte helt entydig. Schlosser (2003) skriver i 

en överblick över den forskning som gjorts att det verkar finnas stöd för bland annat att 

talbaserade kommunikationshjälpmedel jämfört med andra kommunikationshjälpmedel 

uppfattas i positivare bemärkelse av användarnas samtalspartners. Talbaserade 

kommunikationshjälpmedel verkar också hjälpa användaren att åstadkomma mer, så som att 

be om saker eller att få uppmärksamhet (Schlosser, 2003). 

Kommunikation med hjälp av ett kommunikationshjälpmedel 

All kommunikation påverkas av kontexten och miljön i vilken den sker (Clark, 1996; 

Higginbotham & Caves, 2002). När man kommunicerar med hjälp av ett 

kommunikationshjälpmedel kan man till exempel begränsas i produktionshastigheten, få 

problemen med timing och råka ut för förståelsesvårigheter (Higginbotham & Caves, 2002). 

Detta beror på egenskaper i kontexten och miljön och det påverkar framförallt den process i 

vilken deltagarna i en konversation skapar samförståelse (Higginbotham & Caves, 2002). För 

att skapa samförståelse krävs att samtalspartnerna uppfattat att något sagts, vad som sagts, vad 

som menats och att agera utifrån vad som föreslagits (Clark, 1996). Deltagarna i 

konversationen måste koordinera sig med varandra på alla dessa nivåer. När denna 

koordination misslyckas måste de identifiera var i kommunikation det gått fel.  

Clarke och Wilkinson (2007; 2008) studerade den hjälpmedelsstödda kommunikationen 

mellan personer med cerebral pares och deras samtalspartners och fann att det fanns en hög 

grad av interaktivitet i kommunikationen.  

En pågående trend, både utanför och inom AKK, är förkastandet av kommunikationsmodellen 

med en avsändare och en mottagare. Istället lyfts modeller som ser kommunikationen som en 

samhandling mellan individer med syftet att gemensamt förhandla fram mening (Blackstone 

,Williams & Wilkins 2007). En sådan modell har presenterats av Clark (1996) som menar att 

kommunikation är en interaktiv social process med målet att gemensamt etablera mening. En 

sådan övergripande teori, menar Higginbotham och Caves (2002), skulle kunna förena många 

av de resultat som finns inom AKK och den skulle kunna användas till att utvärdera framtida 
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resultat. Higginbotham och Caves (2002) har visat hur kommunikationen stödd av ett 

kommunikationshjälpmedel kan förklaras utifrån Clarks kommunikationsteori som en speciell 

typ av kommunikation formad av kommunikationsmediets egenskaper.  

Enligt Clark (1996) finns det olika typer av kontexter i vilken kommunikation kan äga rum. 

Den mest typiska kontexten är konversation som sker ansikte mot ansikte. Han menar att det 

är den viktigaste kontexten om vi vill kunna förstå språk och kommunikationen i andra 

kontexter. Den existerar i alla kulturer, den kräver inga speciella kunskaper och det är också 

den vanligaste miljön i vilken barn lär sig språk. Genom att ha identifierat denna kontext kan 

man enligt Clark identifiera otypiska kontexter. Kommunikationshjälpmedlets egenskaper gör 

kommunikationen till en speciell typ av kommunikation enligt Higginbotham och Caves 

(2002) som i en modell baserad på Clark (1996) beskriver kontexten i vilken 

kommunikationen med hjälp av ett hjälpmedel sker. I den tydliggörs de egenskaper som gör 

kommunikation med hjälp av ett hjälpmedel till en speciell typ av kommunikation. 

Hjälpmedlets egenskaper beskrivs i Tabell 1. 

Tabell 1 

Beskrivning av egenskaperna hos två olika medier, AmA = Ansikte mot ansikte och TK = 

talbaserat kommunikationshjälpmedel (Fritt översatt från Higginbotham och Caves 2002) 

 Kommunikationsmedie: 

Egenskaper AmA TK 

Samnärvaro: Kravet att dela samma fysiska omgivning + +/- 

Samtidighet: Kravet att kommunicera samtidigt + - 

Avtagande: Informationen är inte beständig + - 

Riktad: Möjligheten att rikta mediet till en speciell mottagare + - 

Tidsbegränsad: Kravet att kommunicera inom en bestämd tidsperiod + + 

Hastighetsbegränsad: Produktionshastigheten av yttranden är väsentligt begränsad - + 

Självbestämmande: Deltagarna bestämmer själv vilka handlingar han/hon vill utföra 

och när. 
+ + 

Granskning/revidering: Möjligheten att granska eller revidera yttrandet innan det 

yttras 
- + 

Att studera vilken påverkan kommunikationshjälpmedlet har på processen i vilken man skapar 

samförståelse är inte helt oproblematiskt då det finns så många variabler i kontexten och 

miljön som påverkar. Olika typer av funktionshinder kan påverka kommunikationen på olika 

sätt (Higginbotham, 1995; Ferm, Ahlsén & Björck-åkesson, 2005). Light, Collier och Parnes 

(1985) visade att kommunikationen mellan funktionshindrade barn och deras vårdnadshavare 
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kan vara mycket asymmetrisk då vårdnadshavarna i studien stod för majoriteten av 

kommunikationen. I en studie av Ferm et al (2005) fann de inte samma typ av asymmetri utan 

noterade hur både barnet och vårdnadshavaren introducerade nya ämnen att tala om men att 

det var vårdnadshavaren som hade ansvar för att leda samtalet tillbaka till den huvudsakliga 

aktiviteten, i det fallet en måltid. Det här beroendet av samtalspartnern berodde på 

funktionshindret, då samtalspartnern fick assistera barnet under aktiviteten (Ferm et al, 2005). 

Att använda personer utan funktionshinder kan vara ett sätt att få bättre kontroll över vad som 

påverkar kommunikationen i en konversation där AKK tillämpas (Higginbotham, 1995). 

Personer utan funktionshinder som försöksdeltagare i forskning inom AKK 

Higginbotham (1995) listar några av fördelarna som användandet av personer utan 

funktionshinder innebär. Dels är det lättare att hitta försökspersoner från den här gruppen då 

de är till antalet fler och dels är det oftast mer ekonomiskt vad gäller tid och pengar att hitta 

och transportera dem. Det är även ett problem att gruppen med funktionshinder är så 

heterogen vilket gör det svårt att kontrollera alla variabler. 

Nyttjandet av personer utan funktionshinder inom forskningsfältet AKK är dock inte helt 

okontroversiellt. Kritiken kommer från flera olika håll. Från forskare lyfts frågan huruvida det 

går att generalisera resultat från studier med personer utan funktionshinder till populationen 

personer med funktionshinder (Bedrosian, 1995). Det finns enligt Bedrosian ännu inte 

tillräckligt med empiri för att generalisera resultat från gruppen icke-funktionshindrade till 

gruppen funktionshindrade. Personer med funktionshinder ser ett annat problem. Nämligen att 

fokus hamnar på tekniken och att forskningen sker över deras huvuden. De menar att inte 

involvera dem bara gör forskningen till ännu en arena i vilken maktfördelningen är till deras 

nackdel. Enligt en fokusgrupp som O'Keefe, Kozak och Schuller (2007) ledde efterfrågar 

användarna ett mer pragmatisk förhållningssätt inom AKK. En deltagare tyckte till exempel 

att det var viktigt att inte göra användandet av tekniken till slutmålet utan istället hur den kan 

användas för att erhålla och behålla ett jobb. 

Trots dessa invändningar mot att använda personer utan funktionshinder så är denna grupp 

ändå en viktig tillgång för forskningen. Genom att använda personer utan funktionshinder 

hamnar fokus på hjälpmedlet då man inte behöver oroa sig för funktionshindrets påverkan. 

Huvudpoängen i Higginbothams (1995) resonemang är dock att frågeställningen är det som 

ska avgöra om det är lämpligt att involvera personer utan funktionshinder. 
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Teoretiskt ramverk 

Jag kommer i den här uppsatsen översätta alla begrepp för att göra texten mer lättläst men 

introducerar dem tillsammans med de engelska begreppen för att undvika missförstånd över 

vad i Clarks begreppsapparat jag syftar på. 

Då kommunikation är en interaktiv social process krävs en förklaringsmodell som tar hänsyn 

till detta. Higginbotham och Caves (2002) föreslår Clarks kommunikationsteori. Clark, som 

ger en övergripande genomgång av sin teori i sin bok Using language (1996), menar att språket 

alltid används till någonting, att man hela tiden har olika mål med sitt användande av språket 

och att ett av dessa mål alltid är att skapa samförståelse. Detta ‖användande av språk‖ menar 

Clark, är egentligen en form av samhandling (eng joint action) som är en koordinerad 

handling som utförs gemensamt av en grupp människor. För att få en bild av hur vi skapar 

samförståelse (eng common ground) måste vi notera hur användningen av språket inte är en 

linjär process utan den sker hela tiden på flera separata linjer över olika dimensioner. Dessa 

dimensioner är nivåer (eng levels), spår (eng tracks) och lager (eng layers). Alla ovan nämnde 

begrepp är relevanta för den här uppsatsen med undantag för lager som har att göra med hur 

man i konversationer skapar hypotetiska världar för att kontrastera dem mot den riktiga 

världen. Ett exempel på detta är ironi eller berättelser. Den här dimensionen är inte relevant 

för den här uppsatsen och kommer inte att diskuteras vidare. 

Samaktiviteter, samprojekt och samhandlingar 

En samaktivitet (eng join activity) består ett eller flera samprojekt (eng joint project) som i sin 

tur består av en eller flera samhandlingar. Varje samhandling består av handlingar från alla 

inblandade i det aktuella samprojektet. Se figur 1 för en grafisk representation av förhållandet 

mellan de olika begreppen. 
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Figur 1. Förhållandet mellan samaktivitet, samprojekt, samhandling och deltagande handling. 

Baserad på Clarks (1996) redogörelse av de olika begreppen. 

Låt oss ta ett exempel på en samaktivitet, att köpa en kopp kaffe. Den består av flera 

samprojekt, till exempel att kunden frågar vad en kopp kaffe kostar och butiksinnehavaren 

svarar eller att butiksinnehavaren ber om att få se kundens legitimation när kunden betalar 

med kort på vilket kunden visar upp sin legitimation. Varje samprojekt består i sin tur av 

samhandlingar som när kunden yttrar en fråga gällande priset. Denna samhandling består av 

två deltagande handlingar (eng participatory actions), en presentationsfas där kunden ställer 

sin fråga och en acceptansfas där butiksinnehavaren uppmärksammar och tolkar frågan. 

Nivåer 

De steg som varje yttrande måste ta för att deltagarna i konversationen ska nå samförståelse 

kallas för nivåer. Clark beskriver fyra stycken nivåer och i Tabell 1 finns en beskrivning av 

dem. Varje nivå består av deltagande handlingar från varje deltagare vilka tillsammans bildar 

en samhandling. 

Samaktivitet 

Samprojekt Samprojekt Samprojekt 

Samhandling Samhandling 

Deltagande handling 

Person A 

Deltagande handling 

Person B 
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Tabell 2  

Samhandlingsstegen (eng Joint action ladder, fritt översatt från Clark 1996) 

Nivå Talare A:s deltagande handlingar Lyssnare B:s deltagande handlingar 

4 A föreslår samprojekt w till B  B överväger A:s förslag av w 

3 A signalerar att p för B B uppfattar att p från A 

2 A presenterar signalen s för B B identifierar signalen s från A 

1 A utför beteende t för B B uppmärksammar beteende t från A 

Nivå 2 följer kausalt på nivå 1 som måste klaras av innan man kan klara av nivå 2. Detta 

innebär att har man nått nivå 2 så finns bevis för att nivå 1 är avklarad. 

Spår och reparationer 

Genom att dela upp samhandlingar i nivåer så kan man få en uppfattning av var i 

samhandlingen det gått fel. Dessa fel, om de är för allvarliga, måste repareras om man vill nå 

samförståelse. Enligt Clark sker konversationen i något han kallar för spår (se Figur 2). Den 

del av konversationen som berör det officiella ärendet med konversationen sker i det primära 

spåret och reparationer och övriga yttranden sker i de sekundära spåren. Exempel på yttranden 

i de sekundära spåren utöver reparationsförsöken är yttranden som ‖ah” och ‖aha” som yttras 

av mottagaren för att signalera att han/hon förstår vad talaren säger. I Figur 2 presenteras vad 

kommunikationen i de olika spåren handlar om. 

Sekundära spår 

 

 

Primära spåret 

 

 

Det officiella ärendet 

Figur 2. Vad kommunikationen i spåren handlar om. (Baserad på Clark 1996). 

Handlar om 

Handlar om 
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Samförståelse 

På varje samhandling följer en annan. Detta innebär att samförståelsen ackumuleras inom 

samaktiviteten (Clark, 1996). Varje samhandling som avklaras kan deltagarna anta att det rår 

samförståelse kring. Att uppnå samförståelse är något som enligt Clark (1996) eftersträvas av 

deltagarna i en konversation. För att göra detta krävs att man tar sig upp för 

samhandlingsstegen och att man reparerar misslyckanden. Clark talar om tre olika typer av 

samförståelse, initial samförståelse (eng initial common ground), samaktivitetens nuvarande 

tillstånd (eng current state of the joint activity) och allmänna händelser fram tills nu (eng 

public events so far). Initial samförståelse är den kunskap som deltagarna förutsätter när de 

påbörjar en samaktivitet. I ett schackspel så förutsätter deltagarna till exempel att de båda kan 

reglerna. Samaktivitetens nuvarande tillstånd är den förutsatta förståelse om i vilket tillstånd 

samaktiviteten är för tillfället. I schackexemplet skulle schackbrädets nuvarande tillstånd vara 

den förståelse som deltagarna förutsatte att den andre hade. Allmänna händelser fram tills nu 

är den samförståelse som deltagarna förutsätter att de båda ackumulerat under samaktivitetens 

gång. Samförståelse är fundamentalt för alla de samhandlingar, samprojekt och samaktiviteter 

som vi är involverade i. För att koordinera oss med varandra måste vi använda oss av vår 

samförståelse (Clark, 1996). Och så här går det runt, vi antar en viss samförståelse när vi 

påbörjar en konversation, och med varje yttrande försöker vi bygga på vår samförståelse 

vilket vi gör genom att hålla reda på vår samförståelse allt eftersom den stegvis ackumulerar. 

Det är den här processen som jag vill studera med hjälp av Clarks ramverk och det leder mig 

fram till mitt syfte. 

Syfte 

Mitt syfte är att beskriva kommunikationen mellan två personer utan funktionshinder då 

kommunikationen är stödd av ett talbaserat kommunikationshjälpmedel utifrån ett teoretiskt 

perspektiv som tar hänsyn till att kommunikation är en interaktiv social process. Fokus ligger 

på vad som påverkar processen i vilken man skapar samförståelse och hur man skapar 

samförståelse. 

Frågeställning 

För att nå mitt syfte med uppsatsen har jag för avsikt att besvara frågeställningen som återges 

nedan: 



9 

 

- Vad hos det talbaserade kommunikationshjälpmedlet påverkar processen i vilken 

samförståelse skapas? 

- Hur skapar man samförståelse i kontexten av kommunikation stödd av ett talbaserat 

kommunikationshjälpmedel? 

Metod 

För att studera kommunikationen stödd av ett kommunikationshjälpmedel användes en 

kvalitativ metod i vilken data bestående av observationer samlades in genom 

videoinspelningar av personer involverade i en social aktivitet. Data analyserades genom en 

kommunikationsanalys i vilken data först transkriberades och därefter strukturerades upp i 

samprojekt som sedan analyserades med fokus på hur samförståelse uppnåddes. 

Försöksdeltagare 

I studien deltog tre par, alla i 20 årsåldern. Personer valdes utifrån ett bekvämlighetsurval, 

dock fanns vissa kriterier. Man skulle regelbundet ha gemensamma måltider. Detta var viktigt 

för att skapa en så naturlig miljö i vilket samtalet skulle föras och för att underlätta för 

deltagarna då deltagandet var mycket tidskrävande och krävde viss planering. Varje dyad 

bestod av en man och en kvinna som bodde tillsammans. Ingen av deltagarna hade något 

funktionshinder som gjorde dem till kandidater för att använda sig av alternativ eller 

kompletterande kommunikation. Detta gjorde det lättare att koncentrera studien på hur 

hjälpmedlets egenskaper påverkat interaktionen.  

Material 

Deltagarna fick tillgång till en bärbar dator och en videokamera. Den bärbara datorn, som 

hade en skärm på 15,4 tum, körde operativsystemet Windows XP. Två olika videokameror 

användes, båda använde mini-dv. 

På den bärbara datorn var kommunikationshjälpmedlet Clicker (se Figur 3) installerat. Det 

används bland annat som kommunikationshjälpmedel men även i språkundervisning. En dator 

har en dynamisk display vilket innebär att uppsättningar av symboler kan länkas till varandra 

och man kan på sätt skapa ett rikt bibliotek av symboler för användaren. Clicker drar nytta av 

den dynamiska displayen genom att den presenterar symbolerna i grupper av till exempel 
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ordklasser som man kommer åt genom att klicka på symboler som representerar de olika 

grupperna.  

 

Figur 3. Clicker 4 

Symbolerna väljs antingen med hjälp av en mus eller med den bärbara datorns touchpad. Vald 

symbol läses upp med hjälp av en talsyntes. Alla hittills valda symboler visas i den övre delen 

av fönstret och man kan genom att trycka på en knapp läsa upp allt som står i den rutan. Man 

kan även radera symboler från rutan. Symbolsystemet som användes var Bliss och det fanns 

även möjlighet att bokstavera genom att klicka på bokstäver. Applikationen fungerar på så 

sätt att om uppläsandet av valda symboler överlappar varandra så leder det till att uppläsandet 

av en av symbolerna försvinner. Vilken som försvinner beror på i vilken ordning de valts och 

hur lång tid det gått mellan att de valts. 

Procedur 

Det stod deltagarna helt fritt att välja vem av dem som skulle använda hjälpmedlet. Resultatet 

blev att i två av dyaderna använde mannen hjälpmedlet och i en av dyaderna använde kvinnan 

hjälpmedlet. För att minska risken att försöksdeltagarna skulle påverkas av det faktum att de 

studerades så sköttes alla inspelningar av deltagarna själva. De fick själva bestämma tid och 

plats för inspelningen så länge det rörde sig om en måltid. Fördelen med att låta deltagarna 
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delta i en social aktivitet är att kommunikation sällan är ett mål i sig själv (Clark, 1996). Att 

låta deltagarna delta i en social aktivitet gör det nödvändigt för deltagarna att koordinera sina 

handlingar och för att göra detta krävs det att man kommunicerar. Att den sociala aktiviteten 

blev just en måltid berodde på att detta ansågs vara en vanlig social aktivitet i vilken personer 

som bor tillsammans är involverade, vilket skulle underlätta urvalet. 

Dyaderna fick instruktioner om att starta inspelningen när de ansåg att måltiden började och 

att stoppa inspelningen när de ansåg att måltiden var över. Det tydliggjordes även att 

deltagarna fick avbryta eller pausa inspelningen när som helst. Deltagarna uppmuntrades till 

att konversera men det tydliggjordes att de inte var tvungna. Varje dyad spelade in två 

måltider var. I Tabell 3 presenteras dyadernas sammansättning och längden på de inspelade 

måltiderna. 

Tabell 3 

Dyadernas konfiguration och hur mycket material (i minuter) som kommer från varje dyad 

Dyad Hjälpmedel Interaktionsmetod Tid (min) 

1 Man Mus 49 

2 Kvinna Touchpad 32 

3 Man Mus 35 

Deltagarna fick instruktioner om att placera kamera på så sätt att de båda hamnade i profil. 

Detta för att få med så mycket som möjligt av vad som pågick under samtalet som tal, gester, 

ögonrörelser. De fick också instruktioner om att efter varje inspelningstillfälle kort och fritt 

sammanfatta på papper hur de hade upplevt det de nyss varit med om. 

Analys 

Videomaterialet transkriberades sedan utifrån transkriptionsnyckeln som återges i bilaga 1. I 

transkriptionen noterades det som yttrades utan kommunikationshjälpmedlet med kursivering 

och det som yttrades genom kommunikationshjälpmedel noterades med kursivering och 

citattecken. Om användaren stavade ordet noterades detta genom att på varje bokstav följde 

ett bindestreck och hela stavningssekvensen ströks under. I de fall det ansågs vara relevant för 

skapandet av samförståelse noterades gester och andra icke-verbala handlingar med en 

parentes. I de fall då pauser ansågs relevanta noterades detta genom att skriva ut deras längd 

inom en parentes. I analysen av det transkriberade materialet markerades sedan de samprojekt 

som fanns och samprojekten analyserades sedan närmre för att se hur de rörde sig genom de 

olika nivåerna och spåren i deltagarnas försök att skapa samförståelse. 
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Allt material som skulle presenteras i uppsatsen anonymiserades. Bearbetandet och 

analyserandet av materialet skedde hela tiden med videomaterialet tillgängligt för att minska 

förlusten av fenomen som inte var lika tydliga i skriftlig form och för att inte tappa kontexten 

i vilken samtalet fördes. 

Resultat och analys 

Efter att ha analyserat observationerna och gått igenom deltagarnas kommentarer var det 

framförallt två egenskaper hos hjälpmedlet som stod ut. Den ena var den hastighetsbegräns-

ning som interagerandet med hjälpmedlet medförde och den andra var de symboler som 

hjälpmedlet innefattade. Båda egenskaperna hindrade deltagarna att nå samförståelse. Dessa 

hinder manifesterade sig genom reparationsförsök eller att man helt enkelt gav upp det aktuel-

la samprojektet. 

Här följer exempel ur materialet på hur egenskaperna ledde till reparationsförsök och 

uppgivna samprojekt men också på hur deltagarna lyckades överkomma de hinder som 

egenskaperna medförde. För att underlätta läsandet av transkriptionerna kommer användaren 

av hjälpmedlet att betecknas med AH och dennes samtalspartner kommer att betecknas med 

SP. 

Hastighetsbegränsningens konsekvenser 

Det framgick tydligt i observationerna att det tog lång tid att producera yttranden. Relativt 

enkla meningar och ibland enstaka ord kunde ta flera minuter att producera. Även deltagarna 

uppmärksammade hastighetsbegränsningen i sina kommentarer. Användarna tyckte att 

interagerandet var alldeles för tidskrävande. En användare menade att det var ‖mycket 

omständligt att klicka sig fram‖ och en annan att ‖programmet tog mycket tid från måltiden‖ 

och att han ‖ville helst inte starta någon konversation, för då skulle måltiden bli två timmar 

lång‖. Användarnas samtalspartners upplevde också hastighetsbegränsningen. En tyckte att 

det tog ‖skitlång tid för [AH] att hitta det han ville säga‖ och en annan ‖ville inte prata för jag 

visste att det skulle ta lång tid för [AH] att svara‖. Att döma av deltagarnas kommentarer var 

det alltså många samprojekt som aldrig initierades överhuvudtaget. Hastighetsbegränsningen 

påverkade dock även de projekt som faktiskt initierades. 
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Reparationsförsök 

I följande exempel ser vi hur hastighetsbegränsningen leder till att ett reparationsförsök 

initieras av samtalspartnern. 

Rad Talare Primära spåret Sekundära spåret Nivå 

01 AH ”laga mat”   

02 AH  (fortsätter att interagera med hjälpmedlet)  

03 SP  (skrattar) (tittar från och med nu på AH)   

04 (18s)    

05 SP  letar du efter något eller bara kollar du 2 

På rad 01 gör AH ett yttrande. SP noterar på rad 03 hur AH fortsätter att använda sitt 

hjälpmedel och följer användandet i 18 sekunder. På rad 05 kommer till slut en fråga gällande 

pausen. SP har här uppmärksammat användandet och väntar på en fortsättning på vad AH sa 

på rad 01. Att SP på rad 03 följer användandet tyder på att SP inte förstått vad AH menade på 

rad 01 utan endast vad AH sa. Och SP:s fråga på rad 05 gällande användandet tyder också på 

att meningen inte gått fram. De når alltså inte längre än nivå 2. 

När man inte når samförståelse leder det ofta till reparationsförsök i de sekundära spåren. Man 

kan säga att SP tar AH:s interagerande med hjälpmedlet på rad 02 som ett tecken på att AH 

håller på att producera ett yttrande och väntar i 18 sekunder på att det ska yttras. SP:s fråga på 

rad 05 gällande interagerandet är ett reparationsförsök då SP inte anser att de nått 

samförståelse. Frågan uttrycker en osäkerhet huruvida interagerandet är målinriktat, d.v.s. om 

en fortsättning på det tidigare yttrandet produceras eller om interagerandet med hjälpmedlet 

har ett annat syfte. 

Uppgivna samprojekt 

Ibland slutfördes inte ett samprojekt då det tog för lång tid och krävde för mycket energi. I det 

här exemplet visar användaren tydligt att han inte är intresserad av att påbörja ett 

reparationsförsök.
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Rad Talare Primära spåret Sekundära spåret Nivå 

01 SP vad handlar den om   

02 AH t-e-e-p-o-r ―teleport‖   

03 SP  va (5s) va e de 1 eller 2 

04 AH  fy fan va jobbit   

05 SP  (skrattar)  

06 SP  du får äta om du vill kan ta det sen  

07 AH  o-k ‖ok” (4s) ‖ja”  

Ett problem uppstår efter rad 02 då man bara når nivå 1 eller 2. Vilken nivå de når framgår 

inte tydligt, antingen har SP inte uppfattat ordet eller bara inte uppfattat meningen av 

yttrandet. SP inleder ett reparationsförsök på rad 03 men användaren (som talar utan att 

använda sig av hjälpmedlet) gör på rad 04 klart för samtalspartnern att den inte är intresserad 

av att slutföra samprojektet och de kommer på rad 06 och 07 överens om att avbryta 

samprojektet.  

Symbolurvalets konsekvenser 

En del av deltagarnas kommentarer rörde de symboler som fanns i programmet. Användarna 

tyckte att det rent allmänt ‖saknades mycket ord‖ men också att det ‖saknades vissa ord som 

man skulle kunna vilja använda vid matbordet‖. En annan menade att ‖det märktes att det var 

ett program för funktionshindrade eftersom assistent och gruppbostad m.m fanns med‖  

Användarna upplevde symbolurvalet som begränsande. En tyckte att det ‖blev mer en 

gissningslek än seriös dialog‖. En annan tyckte att det var ‖svårt att hitta på något att säga 

som [AH] skulle kunna svara på‖. Detta kan vara en anledning till att en samtalspartner kände 

att ‖jag ville ställa ja- och nej-frågor för att underlätta för [AH]‖ och att en av användarna 

själv tyckte att ‖ja- och nej-frågor var att föredra‖. Nedan följer exempel på hur symbolurvalet 

hindrade deltagarna från att uppnå samförståelse vilket ledde till reparationsförsök och 

uppgivna samprojekt. 

Reparationsförsök 

I följande exempel leder symbolurvalet till att deltagarna tvingas att påbörja ett 

reparationsförsök för att nå samförståelse. Senare framgick att det var ordet sluta man sökte, 

men ordet ‖sluta‖ fanns inte med bland symbolerna. 
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Rad Talare Primära spåret Sekundära spåret Nivå 

01 AH ”sist”   

02 SP  sist  

03 AH  ”nästan samma sist” 2 

AH yttrar sig på rad 01 och SP upprepar på rad 02, i det sekundära spåret, det som AH säger 

för att försäkra sig om att han (SP) har hört rätt och/eller för att signalera till AH att han har 

uppfattat ordet. De har nu nått nivå 2 då de är överens om vad som sagts. Men vad AH 

verkligen menar med sitt yttrande och vilken effekt hon vill att det ska få märker hon att SP 

inte uppfattat, de har alltså inte nått längre än nivå 2. Detta blir tydligt på rad 03 där AH själv 

initierar ett reparationsförsök då AH inte menar ‖sist‖ utan ‖sluta‖ vilket framgår på rad 06-

07.  

Rad Talare Primära spåret Sekundära spåret Nivå 

06 SP  sluta  

07 AH ”ja”   

Uppgivna samprojekt 

Symbolurvalet ledde också till att samprojekt avbröts då samförståelse inte kunde uppnås. I 

det här exemplet ger deltagarna upp efter flera reparationsförsök. 

Rad Talare Primära spåret Sekundära spåret Nivå 

01 AH: ”fortsätta”   

02 SP:  va  

03 AH: ”försöka komma”    

04 SP:  fortsätta försöka komma 2 

05 AH: ”var vi‖   

06 SP:  var vi var 2 

07 AH: ”byta”   

08 SP:  fortsätta  

09 AH:  (ler)  

10 SP:   försöker du säga nånting (skrattar)  

11 AH:   ”ja”  

12 SP:  det är verkligen i gåtor  

13 (06s)    

14 SP:  har du nån vettig mening nu eller  

15 AH: ”tycka om”   

16 SP:  har det här med det innan å göra 2 

17 AH: ”nej du dig du dig”   
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AH påbörjar ett samprojekt på rad 01. SP upprepar på rad 04 och 06 vad AH säger och visar 

på så sätt att han uppfattat vad AH har sagt. På rad 10 kommer till slut en fråga huruvida AH 

verkligen menar något med sina yttranden. AH svarar på rad 11 att så är fallet, SP 

kommenterar det på rad 12 och efter en fråga från SP på rad 14 så påbörjar AH ett nytt projekt 

på rad 15. Man lyckas alltså inte nå samförståelse i samprojektet som påbörjas på rad 01. 

Symbolerna som AH har till sitt förfogande räcker inte till att ensamma förmedla vad AH 

menar. 

Strategier för att överkomma de hinder som hjälpmedlet medförde 

I analysen framgick hur deltagarna använde sig av samkonstruktion och sin under 

konversationen ackumulerade samförståelse och undvek på så sätt långa pauser och klarade 

av missförstånd. När jag nedan skriver samförståelse så menar jag endast den aspekt av 

samförståelse som beskrivs som de allmänna händelserna fram tills nu. Användarna av 

kommunikationshjälpmedlet använde sig av ytterligare en strategi för att överkomma hindret 

som symbolurvalet utgjorde, nämligen att de stavade yttrandet. Detta ledde i de fall då hela 

meningar bokstaverades till att det tog väldigt långt tid att producera yttrandet och strategin är 

inte tillämpbar för person med funktionshinder som använder sig av till exempel 

blisssymboler just på grund av att de inte kan skriftspråk. Därför har denna strategi inte 

analyserats närmre. 

Samkonstruktion 

Ena sättet på vilket deltagarna anpassade sig efter situationen var att samtalspartnern efter ett 

yttrande från användaren gav förslag på vad han/hon trodde att användaren menade som i sin 

tur kunde yttra sig gällande huruvida det var riktigt eller inte. I följande utdrag ser vi ett 

exempel på detta. 
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Rad Talare Primära spåret Sekundära spåret Nivå 

01 SP:   nehe (8s) vad ska du  

02 AH: ”lägenhet”   

03 SP:  va 1 

04 AH:  ”lägenhet”  

05 SP:  lägenhet ska du va hemma i morgon eller vadå (.) va 2 

06 AH: ”väska”   

07 SP:  väska ut å packa imorn 2 

08 AH: ”biljett”   

09 SP:  biljett 2 

10 AH: ”resa”   

11 SP:  ska du resa hem 2 

12 AH: ”tåg”   

13 SP:  tåg tåg 1 

14 AH:  ”ja” 2 

15 SP:  tåg (5s) (fnissar)  

(...)     

Utdraget börjar med att SP upprepar ett tidigare försök att initiera ett samprojekt i vilket han 

vill ha reda på vad AH ska göra i morgon. SP kontrollerar hela tiden i det sekundära spåret att 

han hört rätt, att de ligger på nivå 2. På rad 03 så uppfattar han inte ordet utan ber AH att 

reparera vilket hon gör på rad 04 och SP visar på rad 05 att han uppfattade vad SP sa och 

ställer en fråga om yttrandets mening men får inget explicit svar. Samma sak på rad 06-07, 

AH yttrar ett ord och SP upprepar för att visa att han uppfattat det och följer upp med en 

tolkning av yttrandets mening. På rad 09 kommer endast en upprepning från SP. På rad 11 

kommer bekräftelsen av nivå 2 och frågan gällande dess mening i samma fråga. På rad 13 är 

SP osäker på vad som yttrades och kontrollerar med AH som reparerar på rad 14. Nedan 

fortsätter konversationen. 
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Rad Talare 
Primära 

spåret 
Sekundära spåret Nivå 

(...)     

16 AH:  ”lägenhet lägenhet väska biljett resa tåg ja”  

17 SP:  
du ska med andra ord hem till lägenheten packa väskan och 
resa hem 

 

18 AH:  ”ja” 4 

19 SP:  ja (skrattar) bra  

20 AH:  ”jättebra”  

AH yttrar nu på rad 16 alla hittills valda ord och SP förstår det som något som ska tolkas 

tillsammans och presenterar sin tolkning på rad 17. AH svarar på rad 18 att tolkningen är rätt 

och samprojektet fullföljdes. 

Det viktiga att notera i det här utdraget är hur SP flera gånger ställer frågor eller presenterar 

påståenden om vad meningen bakom yttrandena är, till skillnad från det tidigare exemplet där 

deltagarna gav upp samprojektet på grund av symbolurvalet. I det exemplet upprepade 

samtalspartnern endast vad som sades. Att SP i det här exemplet ställer frågor kring meningen 

gör att AH kan hålla koll på vad SP förstått. AH ger inga direkta tecken på att SP förståelse är 

korrekt men hon tar heller inte upp något av SPs reparationsförsök vilket kan tas som ett 

indirekt tecken på att han har förstått rätt. 

Samförståelse 

I det här exemplet utnyttjar användaren vad som tidigare sagts för att på ett så ekonomiskt sätt 

som möjligt fördjupa sig i det aktuella ämnet eller för att styra in samtalet på ett liknande 

ämne. Endast delar av konversationen presenteras då sekvensen är för omfattande i sin helhet. 

Rad Talare Primära spåret Sekundära spåret Nivå 

01 SP:  vad ska du göra i helgen då   

02 AH:  ”vet inte”  3 

(...)     

SP påbörjar på rad 01 ett samprojekt i vilket han vill ha reda på vad AH ska göra i helgen. I 

utdraget nedan ser vi sen hur AH senare på rad 23 skiftar fokus från vad hon ska göra i helgen 

till vad SP ska göra i helgen. 
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Rad Talare Primära spåret Sekundära spåret Nivå 

(...)     

23 AH: ”du dig” (6s) ”göra”   

24 SP:   du göra 2 

25 (9s)    

26 AH:   ”du dig” (3s) ‖du dig göra”  

27 SP:   
du dig göra (2s) jag göra (.) undrar du vad jag ska 
göra (skrattar) 

 

28 AH:   ”ja” 3 

29 SP:  
ja jag ska spela 

paintball 
 4 

(...)     

Ovan ser vi hur de använder sig både av samförståelse och av samkonstruktion. Då de på rad 

24 bara når nivå 2 så börjar SP på rad 27 att gissa sig till vad AH menat på rad 23 och 26. 

SP:s förståelse av frågan är en produkt av att han gissat rätt (rad 27, ‖jag göra‖) och deras 

samförståelse (att de pratar om den kommande helgen). AH bekräftar på rad 28 att SP har 

förstått vad AH menar vilket innebär att de når nivå 3 och SP tar upp projektet på rad 29 och 

slutför projektet. 

När det är klart vad SP ska göra så försöker AH i utdraget nedan på rad 30 att ännu en gång 

utnyttja vad som redan sagts till att fråga SP om vad SP ska göra i påsk. 

Rad Talare Primära spåret Sekundära spåret Nivå 

(...)     

30 AH:  ‖påsk”   

31 (3s)    

32 SP:   påsk 2 

33 (3s)    

34 AH:   ”du dig göra ja påsk”  

35 SP:   va jag ska göra i påsk  

36 AH:   (nickar) 3 

37 SP:  mm då kommer ju Lucas hit  4 

(...)     

SP förstår dock inte vad AH menar (de når bara nivå 2) utan upprepar bara på rad 32 vad AH 

sa på rad 30. AH misslyckas här att förmedla att vad som sagts i tidigare samprojekt är 

relevant för det aktuella och de tvingas till att reparera på rad 34-35 i vilken SP i det 
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sekundära spåret omformulerar vad AH sagt på rad 34 för att se om han (SP) förstått rätt och 

AH bekräftar på rad 36 att han gjort detta och SP kan nu ta upp samprojektet på rad 37 och de 

klarar av samprojektet. 

I sista delen av sekvensen så skiftar AH perspektivet igen och för in samtalet på sin egen resa 

under påsken. 

Rad Talare Primära spåret Sekundära spåret Nivå 

(...)     

38 AH:  ”ja mig resa ja mig resa”   

39 SP:  mm vart då  4 

Notera ovan hur påsken inte nämns utan det är en del av den samförståelse som ackumulerats 

i det samprojekt i vilket SP:s planer för påsken diskuterades. 

Resultatsammanfattning 

Hastighetsbegränsningen och symbolurvalet ledde till att deltagarna fick problem med att 

uppnå samförståelse. Ibland ledde det till att deltagarna tvingades till att reparera samprojektet 

och ibland så gav man upp samprojektet. Samkonstruktion och exploaterandet av 

samförståelse lät deltagarna på ett ekonomiskt sätt (vad gäller tid och energi) reparera 

samprojekten eller helt undvika problem. Deltagarnas samförståelse från tidigare samprojekt 

gav möjlighet att byta fokus från sig själv och sin samtalspartner eller från ett ämne till ett 

liknande.  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Hastighetsbegränsningen och symbolurvalet diskuteras utifrån Higginbothams och Caves 

(2002) modell över egenskaperna hos ett talbaserat kommunikationshjälpmedel. Strategierna 

diskuteras utifrån liknande resultat inom området. 

Hastighetsbegränsningen och symbolurvalet 

Hastighetsbegränsningen gjorde det svårt för deltagarna att uppnå samförståelse och i vissa 

fall avbröts försöken att nå samförståelse. Deltagarna var i en situation där de befann sig på 

samma plats, de kunde se och höra varandra och deras handlingar uppfattades ögonblickligen. 

Den här omedelbarheten är förklaringen till varför problem uppstår. Higginbotham och Caves 
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(2002) talar om hur en av de utmärkande egenskaperna hos ett talbaserat 

kommunikationshjälpmedel är att produktionshastigheten är kraftigt begränsad. Det är 

konflikten mellan den här hastighetsbegränsningen och tidsbegränsningen i situationen som 

leder till problem.  

Det begränsade urvalet av symboler visade sig också påverka processen i vilken deltagarna 

skapade samförståelse. I Higginbotham och Caves modell över kommunikationen stödd av ett 

hjälpmedel menar de att användaren besitter självbestämmande över vad som yttras. 

Resonemanget bygger på Clarks modell i vilken Clark syftar på sociala faktorer i den aktuella 

kontexten som säger vad som kan (snarare får) sägas. Men jag vill hävda att det finns sociala 

faktorer inbyggda i hjälpmedlet. Som vi sett i resultatavsnittet begränsar 

kommunikationshjälpmedlet vad som kan sägas. Vilka symboler som finns i programmet kan 

ha, som var fallet i studien, bestämts av någon annan än användaren och användaren får nu 

anpassa sig efter detta. En av deltagarna uppfattade symbolerna i hjälpmedlet som anpassade 

för personer med funktionshinder då de innefattade symboler som ‖assistent‖ och 

‖gruppbostad‖ samtidigt som en annan tyckte att det saknades ord som passade till en måltid. 

Detta får konsekvenser för vad som sägs. Clarks avsikt var att beskriva saker i den 

omedelbara miljön som satte gränser för vad som kunde sägas men som vi sett så kan denna 

sociala kontroll vara inbyggd i kommunikationsmediet. Begränsningen hos hjälpmedlet 

hämmar användaren från att uttrycka olika saker. 

Samkonstruktion och samförståelse 

Deltagarna försökte överkomma begränsningarna genom att utnyttja olika strategier. Den ena 

gick ut på att man tillsammans konstruerade yttrandet. I exemplet med projektet som avbröts 

på grund av symbolurvalet hölls interaktionen mellan de båda deltagarna på en ganska låg 

samhandlingsnivå och samtalspartnern kontrollerade bara att han hört rätt. Användaren 

försökte heller inte lyfta samhandlingen till en högre nivå. När man istället gemensamt 

försökte nå de högre nivåerna lyckades man. Användaren sa något, på vilket samtalspartnern 

kom med förslag på vad användaren kunde tänkas mena. Denna strategi visar tydligt att 

samförståelse är något som båda deltagarna är ansvariga för att den ska uppnås.  

Den andra strategin gick ut på att användaren använde sig av vad som hittills sagts och om 

samtalspartner kunde identifiera detta kunde han koppla samman det aktuella yttrandet med 

deras samförståelse. Tack vare den samförståelse som deltagarna bygger upp i exemplen så 
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kan användaren i ljuset av detta skifta fokus från till exempel hur hans/hennes dag har varit 

till hur samtalspartnerns dag har varit. Detta kan ses som trivialt men i en situation där varje 

yttrande påverkas av den hastighetsbegränsning som hjälpmedlet innebär är varje sådan 

exploatering av deltagarnas samförståelse en stor hjälp för att överkomma begränsningarna. 

Eftersom delar av signalen är implicit blir strategin mer ekonomisk. Informationen som ligger 

implicit är sådant som deltagarna antar att de båda känner till. Den byggs upp kontinuerligt 

under konversationen (allmänna handlingar fram tills nu) och om man skulle beskriva den i 

ord skulle den i utdragen till exempel kunna se ut så här, ‖vi har konverserat kring hur 

användarens dag har varit‖ eller ‖vi har konverserat kring vad vi ska göra framöver‖. När inte 

helt uttömmande yttranden sedan presenteras kan mottagaren tyda det utifrån information från 

tidigare projekt. Den här informationen kan också hjälpa mot det begränsade symbolurvalet.  

Ibland hittar dock inte mottagaren den relevanta informationen att kombinera med de yttrade 

orden och får då påbörja ett reparationsförsök. 

Clarke och Wilkinson (2008) fann samma strategi och noterade också hur den kan slå fel när 

samtalspartnern missar kopplingen till vad som tidigare sagts. De såg också hur 

samtalspartnern ibland felaktigt antog en koppling mellan vad om tidigare sagts och det 

aktuella yttrandet. I ett av utdragen i föreliggande studie missade samtalspartnern kopplingen 

helt och användaren fick göra kopplingen explicit istället. Clarke och Wilkinson kunde inte 

hitta någon strategi för att enkelt uttyda huruvida yttrandet byggde på tidigare information 

eller inte. Man föreslår att detta borde vara ett av målen för relaterad forskning, att studera 

relationen mellan tid, timing och sekvensialiteten som en signifikant egenskap hos 

interpersonella interaktioner. 

Exploaterandet av samförståelse är alltså en, när den fungerar, ekonomisk strategi för 

deltagarna. Men den kan vara svår att identifiera och den kan inskränka användarens 

möjlighet att påbörja nya samprojekt. 

Kommunikationen stödd av ett hjälpmedel 

Båda deltagarna påverkades av kommunikationsmediernas egenskaper. 

Hjälpmedelsanvändarnas samtalspartners rapporterade alla hur de själva upplevde 

begränsningarna och anpassade sig därefter genom att undvika samtalsämnen som de trodde 

skulle bli svåra för användaren av hjälpmedlet och hur de ibland begränsade sig själva till ja- 

och nej-frågor då de visste att det var enklare att svara på. Clarke och Wilkinson (2007) 
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studerade konversationer mellan barn och där fokus låg på samtalspartnerns roll och 

användandet av kommunikationshjälpmedlet i en konversation. I studien observerade man hur 

samtalspartnerns frågor i allmänhet inbjöd till relativt enkla svar och gav användaren en 

förutsägbar punkt att påbörja sitt användande i. Användandets mål blev också tydligare då 

deltagarna kunde relatera till frågan vilket underlättade tolkandet av användarens yttrande (nu 

kommer ett svar). Man såg också hur sådana här implicita påkallningar av användandet av 

hjälpmedlet kunde göras explicit. Deltagarna orienterade sig både verbalt och med gester för 

att signalera användandet av hjälpmedlet som det förväntade kommunikationsmediet för 

användarens nästa tur.  

För att klara av mer avancerade samprojekt utnyttjade man varandra och den samförståelse 

man hittills nått. Sammantaget träder bilden fram av hur kommunikationsmediet är något som 

används och påverkar alla involverade. Både användaren och dennes samtalspartner orienterar 

sig till kommunikationshjälpmedlet och båda känner av och påverkas av 

kommunikationshjälpmedlets begränsningar. Clarke och Wilkinson (2007) avslutar deras 

artikel så här, ”…dessa interaktioner kan ses som konversationer som utnyttjade ett 

kommunikationshjälpmedel istället för att se dem som konversationer mellan barn som 

använde ett kommunikationshjälpmedel och deras samtalspartners” (Fri översättning). 

Metoddiskussion 

Valet av metod var väl anpassat till materialet och studien i stort. Då språket studerades inom 

en social aktivitet passade sig kommunikationsanalys väl då den tar hänsyn till de mål och i 

förlängningen de aktiviteter, projekt och handlingar som deltagarna är involverade i. 

Flera åtgärder togs för att placera deltagarna i en så naturlig situation som möjligt. 

Försöksledaren var inte närvarande under studien, deltagarna bestämde själva tid och plats, 

och vid alla inspelningstillfällen så utfördes studien hemma hos försöksdeltagarna. De sätt 

som måltiden skiljde sig från en vanlig måltid var att den spelades in och att en av deltagarna 

använde ett kommunikationshjälpmedel. Effekterna av kommunikationshjälpmedlet var av 

intresse för studien men negativa effekter av att deltagarna spelades in var inte önskvärda. I 

deltagarnas egna kommentarer var den generella kommentaren att de initialt noterat att de 

spelades in men att uppmärksamheten på detta avtog allteftersom måltiden fortgick. Överlag 

berörde de flesta kommentarerna kommunikationshjälpmedlet och inte inspelningen. 
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Deltagarna fick ingen träning utöver den introduktion som gavs innan studien påbörjades. 

Detta kan ses som nackdel då det kan ha påverkat hur de valt att kommunicera, till exempel 

genom bokstavering eller genom yttrandet av hela ord genom val av blissymbolerna då de inte 

var bekanta med systemet. En deltagare skrev: ‖Det var svårt! Först att hitta alla symboler och 

sen att få [SP] att fatta vad jag menade‖. Men samtidigt menade deltagaren: ‖Jag tycker att det 

saknades en del ord och att en del ord låg under fel kategori…‖ vilket vi såg ett exempel på 

vilket visar på att det faktiskt handlade om en slags social kontroll i vissa fall och inte ett 

resultat av användarens kunskap av programmet. 

Det faktum att hjälpmedlet var designat på ett sådant sätt att ljud kunde försvinna vid 

bokstavering kan ha påverkat kommunikationen på så sätt att gissningsstrategin varit 

väsentligt svårare att använda när ord bokstaverats. Detta kan ha försvårat kommunikationen 

för deltagarna.  

Analysen skedde hela tiden med transkriptionen och videomaterialet tillgängligt och syftet var 

att minska risken för att fenomen som inte var så tydliga i text skulle slippa förbi analysen.  

En av fördelarna med att studera personer utan funktionshinder var att fokus hamnade på 

hjälpmedlet och då frågeställningarna var koncentrerade på hjälpmedlet torde resultaten vara 

relevanta för liknande hjälpmedel. 

Vad gäller den etiska aspekten av studien så var deltagandet i studien helt frivilligt och 

deltagarna kunde pausa eller avbryta inspelningen, eller avbryta studien när som helst utan 

några som helst konsekvenser för dem själva. Vem som använde hjälpmedlet bestämdes 

mellan deltagarna för att ge den mest motiverade möjlighet att använda det. Innan studien 

delgavs deltagarna alla moment vilket gav dem möjlighet att få en bild av hur lång tid studien 

skulle ta. De hade även möjligheten att själva planera inspelningstillfällena inom vissa ramar 

såsom den planerade tiden som studien i sin helhet och övriga dyader skulle ta i anspråk.  

Deltagarna och författaren skrev på ett kontrakt i vilket författaren åtog sig att hålla 

deltagarnas identitet skyddad och att anonymisera allt publicerat material. Författaren åtog sig 

även att endast använda materialet i vetenskapliga icke-kommersiella syften och att lagra 

materialet på sådant sätt att ingen annan än författaren själv fick tillgång till det. Deltagarna 

godkände att materialet användes i föreliggande studie och eventuella framtida studier och att 

det sparades vid Linköpings Universitet. 
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Att inte använda personer med funktionshinder har den fördelen att man avlastar en relativt 

liten grupp människor från deltagandet i studie efter studie vilket kan vara påfrestande och 

som tar tid från andra viktiga saker som till exempel utbildning. Att använda försöksdeltagare 

från den mycket större gruppen av personer utan funktionshinder har därför etiska fördelar. 

Slutsats 

Hastighetsbegränsningen och symbolurvalet var de egenskaper som tydligast påverkade 

processen i vilken samförståelse skapas. De ledde till problem med förståelsen av vad 

användaren av hjälpmedlet menade med sina yttranden vilket i sin tur ledde till 

reparationsförsök och i vissa fall att samprojekten avbröts helt. För att överkomma hindren 

samarbetade man och lyckades tillsammans att konstruera meningen genom att hela tiden 

kontrollera att man nått samförståelse och genom att använda sig av tidigare etablerad 

samförståelse. Sammantaget visar sig kommunikationen med hjälp av ett hjälpmedel vara en 

process i vilken alla deltagare är involverade och påverkas av situationen. Alla känner av 

egenskaperna och anpassar sig tillsammans efter dem. Användandet av hjälpmedlet beror inte 

bara på användaren utan är även influerad av samtalspartnern. 
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Bilaga 1 

Transkriptionsnyckel 

När användaren talar genom det talbaserade kommunikationshjälpmedlet är orden kursiverade 

och inom citattecken. 

Ex: ‖mat” 

Samtalspartnerns tal är kursiverat. 

 Ex: mat 

När användaren bokstaverar noteras detta med ett bindestreck (-) mellan varje hörbar bokstav 

och hela sekvensen stryks under. 

Ex: b-a-c-o-n 

Icke-verbala signaler omges av en parentes. 

Ex:  (skakar på huvudet) 

Yttranden och/eller icke-verbala handlingar som sker samtidigt noteras detta genom att 

strycka under de överlappande sekvenserna.  

Ex:   

Rad Talare Primära spåret Sekundära spåret Nivå 

01 AH ”mat”   

02 SP ja   

 

Kortare pauser noteras med (.) 

Pauser som är en sekund eller längre noteras med en parentes där siffran står för antalet 

sekunder som pausen pågår i. 

Ex: (3s) 

 

 


