
Inledning 
Alternativ och Kompletterande Kommunikation, 
AKK, är ett samlingsnamn för ickeverbala 
kommunikationssätt. Många av dessa är 
bildbaserade kommunikationshjälpmedel för 
människor med nedsatt talförmåga, till exempel 
Pictogramsystemet. För att ett system som detta ska 
fungera på ett tillfredsställande sätt är det av stor 
vikt att de kommunicerande parterna tolkar in 
samma innebörd i bilden.   
 
Som grund för studien ligger antagandet att 
människors tolkningar av bilder är beroende av 
vilken kultur man tillhör. Sverige är i dag ett 
mångkulturellt samhälle och många av de personer 
som har en annan kulturell bakgrund än svenskar 
återfinns inom vårdyrket, där kommunikation med 
hjälp av Pictogram är vanligt förekommande. Detta 
kan leda till kommunikationssvårigheter. Ett annat 
användningsområde för AKK är i kommunikation 
mellan invandrare och svenskar, då tolk inte finns 
tillgänglig,. Om det föreligger stora kulturella 
skillnader i bildtolkningen  kan  kommunikationen 
bli problematisk. 
 
En stor grupp invandrare i Sverige härstammar från 
Mellanöstern. Detta sammantaget med att deras 
kultur har antagits vara mycket olik den svenska har 
gjort att denna grupp av deltagare varit 
utgångspunkt i studien.  
 
Syftet har varit att se om det finns kulturella 
skillnader i tolkning av symboler och i så fall vilka. 
Studien har jämfört svenskar och invandrare genom  
användandet av enkäter i ett kvantitativt test och 
kvalitativa intervjuer. 

Teoretisk bakgrund 

Alternativ och kompletterande  
kommunikation 
Alternativ och kompletterande kommunikation 
omfattar all kommunikation som inte är verbal. Här 
ingår kroppsliga signaler som gester, 
ögonblinkningar, pekningar och teckenspråk samt 
grafiska hjälpmedel som till exempel saker, bilder, 
Pictogram, Bliss och skrift. (Heister Trygg, 1998) 
De personer som är i behov den senare kategorin 
hjälpmedel är en mycket heterogen grupp. De kan 
ha medfödda eller förvärvade skador som gör att de 
har en nedsatt tal- och språkförmåga, t ex CP-skada, 
Downs syndrom, DAMP, autism, olika 
muskelsjukdomar, MS, Parkinsons sjukdom och 
strokepatienter.(Heister Trygg, 1998) 
 
Pictogramsystemet, som används i denna studie, är 
grafiskt och av kanadensiskt ursprung. Den första 
svenska upplagan gavs ut i Sverige 1985, efter att 
symbolerna anpassats till den svenska kulturen. Det 
finns cirka 1000 Pictogramsymboler idag och nya 
tillkommer hela tiden alltefter önskemål. (Falck, 
1995) 
 
Pictogrammen ska i möjligaste mån vara en direkt 
avbildning av begreppet, eftersom de ska vara så 
tydliga och lättolkade som möjligt. Av denna 
anledning utgörs de av silhuettbilder, där man 
utelämnat detaljer så att endast de mest signifikanta 
kännetecknen för företeelsen kvarstår. (Lidén, 
1999) 
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Att kommunicera är ett för människan fundamentalt behov. Det finns en stor grupp människor i 
Sverige som har någon form av kommunikativt handikapp. Idag finns ett antal bildbaserade 
hjälpmedelssystem att tillgå. Ett problem med dessa är dock att bilder som grund för 
kommunikation är betydligt mindre effektivt än tal och kan ge upphov till fler missförstånd 
mellan sändare och mottagare. Bilders budskap är också i större utsträckning beroende av den 
enskildes subjektiva tolkning. I dagens samhälle med stora grupper av invandrare och ökad 
internationalisering, blir det allt mer aktuellt att ta hänsyn till kulturens inverkan på vad 
människor har med sig in i olika tolkningssituationer. Denna studies syfte är att försöka 
kartlägga skillnader i tolkning av bilder mellan svenskar och första generationens invandrare i 
Sverige. Med hjälp av kvantitativa enkäter och kvalitativa intervjuer har bildtolkningar mellan 
grupper av svenskar och invandrare från Mellanöstern studerats. Resultaten indikerar att det i 
vissa avseenden finns skillnader i tolkningarna som skulle kunna härledas till skillnader i 
kulturell bakgrund. I avslutande diskussion och slutsats konstateras dock att även en rad andra 
aspekter utöver kulturen är av betydelse i detta sammanhang 

 
 



Semiotik  
Semiotik är studiet av tecknen och deras innebörd. 
Det är ett mycket centralt begrepp i studiet av hur 
människor tolkar bilder och särskilt Pictogram. Två 
föregångare inom semiotiken har varit Saussure och 
Pierce. Saussure talar i sin forskning om en 
uppdelning av tecknen i innehåll och uttryck. 
Uttrycket för en bild är en samling färgfläckar 
ordnade på ett visst sätt och innehållet är en 
föreställning om en visuellt uppfattbar situation. 
Dessa måste finnas med för att ett tecken ska kunna 
stå för verkligheten, vilken ofta benämns som 
referent (Sonesson, 1992) 
 
Pierce gjorde en uppdelning mellan ikoniska, 
indexikala och symboliska tecken. Sonesson (1992) 
föreslår att man kallar de symboliska tecknen för 
konventionella för att slippa förväxling med den 
innebörd en symbol vanligtvis har. Hos de ikoniska 
tecknen har uttryck och innehåll gemensamma 
egenskaper. De indexikala tecknens innehåll är 
relaterat till dess uttryck på ett annat sätt än hos de 
ikoniska. De konventionella tecknens uttryck 
förbinds inte med dess innehåll på något annat sätt 
än genom tecknet självt. Denna uppdelning är dock 
svår att göra i praktiken. Bilder kan i allmänhet 
anses tillhöra flera av dessa kategorier även om de 
tenderar att tillhöra en kategori mer än de andra. 
Man kan anta att kulturer påverkar tolkning av 
bilder som är konventionella tecken, snarare än 
ikoniska. (Sonesson, 1992) 
  
I viss mån är alla bilder ikoniska, då uttrycket delar 
vissa egenskaper med det de föreställer. Samtidigt 
är bilders uttryck bestämt av konventioner. 
Sonesson (1992) tar upp två orsaker till att bilder är 
konventionella. Den ena är att bilder är en form av 
visuellt tänkande och påverkas således av de 
begränsningar tänkandet har. Den andra orsaken är 
att skapandet av bilder har med sociala 
konventioner att göra 
 
Kulturens inverkan på människan 
För att kunna skönja vilka faktorer som påverkar 
individens livslopp, är det viktigt att studera 
individen utifrån dennes interaktion med 
omgivningen. De specifika beteendena, vad 
personen faktiskt gör, bestäms i en unik 
samverkansprocess mellan individ och omgivning. 
Kulturen kan ses som en variabel vars inverkan 
varierar i olika sammanhang. Att människor lever 
under inflytandet av kulturen behöver dock inte 
betyda att alla handlingar en person utför är 
kulturbestämda. Det individuella genetiska arvet 
spelar även in, samt diverse situationsrelaterade 
faktorer. Både det personliga livet och situationerna 
bidrar till att forma och utlösa beteende. 
(Arvidsson, 2001) 
 

De kulturella skillnader som kan uppstå i uttryck, 
handlingar och attityder grundar sig ofta i skilda 
föreställningar om hur världen är uppbyggd 
(Arvidsson, 2001). Generellt kan sägas att 
människor med samma kultur har i stort sett samma 
reflektioner om sig själva och omvärlden. De har en 
tämligen likartad världsbild och strävar efter samma 
slags belöningar (Herlitz, 1999). 
  
En aspekt som påverkar människors upplevda 
verklighet är religion. I många fall har religionen 
stor inverkan för upprätthållandet av identitet, då 
religionen är något som för många genomsyrar hela 
tillvaron, till exempel i fråga om mat, klädsel, 
arbete och renhet. (Arvidsson, 2001) 
 
Vissa kulturer premierar det enskilda initiativet. Det 
finns en uppdelning mellan vad som kallas jag-
kultur, där människan betraktar sig själv som en 
isolerad individ med eget ansvar för sitt liv, 
respektive vi-kultur där man i stället utgår från 
gruppen. Ofta har samhällen element från båda 
kulturerna men man kan oftast urskilja en tendens 
åt antingen det ena eller andra hållet.  USA och 
Sverige är exempel på länder som representerar en 
dragning mot jag-kultur, medan Mellanöstern, 
Asien och Afrika brukar sägas representera en 
dragning mot vi-kultur. (Herlitz, 1999) 
 
Kulturella uttryck 

Till de kulturella uttrycken hör all konstnärlig 
verksamhet, representationer i text, bild, ljud, lekar, 
spel, fester och ceremonier, samt de föremål och 
fysiska avtryck i miljön som ständigt skapas. 
Gemensamt för dessa är att de existerar i materiell 
form och kan objektifieras och ses som företeelser 
som lever sitt eget liv, oberoende av de människor 
som skapat dem och använder dem. Dessa objekt 
kommer att vara mer tillgängliga för individen om 
de till exempel är kopplade till en kulturellt viktig 
händelse. Ju mer djupgående ett kulturellt objekt 
institutionaliseras i skolsystemet, det 
ekonomiska/sociala systemet, eller i familjelivets 
dynamik, desto större inflytande har det. (Shudson 
publicerad i Spillman, 2002) 
 
Sammantaget kan således hävdas att kulturen anses 
ha stor inverkan på både individ och grupp. 
Tänkande är något som formas av bland annat 
uppväxtmiljö, språk, religion och världsbild. För att 
undersöka kulturens inverkan kan olika kulturella 
uttryck studeras. Detta har tagits fasta på i denna 
studie av Pictogramsymboler utformade för svenska 
användare. 
 
Bildtolkning 
Vid bildtolkning används flera mentala redskap och 
tolkningsprocessen sker omedvetet och automatiskt. 
Den kontext upphovsmannen befinner sig i vid 



skapandet, har avgörande betydelse för vad 
tolkningsprocessen hos en eventuell betraktare 
kommer att resultera i. Meningen hos en bild 
uppkommer genom en komplex social relation som 
involverar åtminstone två element förutom bilden 
själv och dess skapare: (1) betraktarens individuella 
tolkning och upplevelse och (2) den kontext bilden 
presenteras i. Denna uppdelning av bildtolkningen 
lämnar utrymme för det självklara faktum att en 
bild kan generera ett obegränsat antal tolkningar. 
Även om man kan tillskriva en bild en tolkning som 
dominerar hos individerna i en viss kultur, finns det 
naturligtvis alltid alternativa tolkningar. (Sturken 
&Cartwright, 2001) 
 
Bildtolkning ur ett kulturellt perspektiv  

Bildtolkningen är till sin natur relativ. Förmågan att 
tolka bilder är, liksom skrivförmågan, något som 
tränats och lärts in. Hur en bild tolkas blir därmed i 
hög grad en kulturspecifik företeelse. (Sahlström, 
1997) 
 
Enligt en undersökning gjord av Huer (2000), är det 
viktigt att ta hänsyn till kulturella skillnader vid 
utformandet av kommunikationshjälpmedel, 
eftersom perceptionen av meningen hos symboler 
varierar som funktion av kultur/etnicitet. 
 
Ett exempel på hur bildtraditionen i en kultur kan 
antas påverka tänkandet, är att den konstnärliga 
traditionen i muslimska kulturer, som är en av de 
undersökta kulturerna, kan sägas vara speciellt känd 
för att utgå från mindre enheter i form av 
geometriska former och med dessa skapa en helhet. 
Denna bildkonst är svår att förstå och ta till sig för 
den som kommer i kontakt med den först i vuxen 
ålder. Det är en öppen fråga om denna 
mönstertradition ger upphov till en annan sorts 
tänkande. (Sahlström, 1997) 
 
Studien 
Som redan nämnts är huvudsyftet med denna studie 
att ta reda på om det finns några skillnader i 
tolkning av Pictogramsymboler mellan svenskar 
och invandrare samt hur dessa eventuella skillnader 
ser ut. För att ta reda på detta har två test använts. 
Ett kvantitativt test med enkäter användes för att ta 
reda på om och vilka skillnader som fanns mellan 
grupperna, och ett kvalitativt test med ett antal 
intervjuer för att få en djupare förståelse för varför 
dessa eventuella skillnader uppstod. Skilda 
deltagare för de båda försöken användes för att de 
båda testen inte skulle påverka varandra. 
 
Som underlag för de båda testerna användes bilder 
ur Pictogramsystemet. För att få ett varierat urval 
av bilder klassificerades fyra kategorier. Dessa var: 
Pictogram svårtolkade utan text (se exempel fig. 1), 
Vedertagna Pictogram (se exempel fig. 2), 

Pictogram som betecknar händelser och ting i 
vardagen och Pictogram föreställande abstrakta 
företeelser. Efter dessa kategorier valdes 20 bilder 
ut.  

 
 
 
 
 
 
 

De 10 bilder som påvisade störst skillnad mellan 
invandrare och svenskar i det kvantitativa testet, 
valdes att användas i det kvalitativa testet. Samtliga 
bilder presenterades för deltagarna utan den text 
som vanligtvis står överst på Pictogrambilder för att 
inte låsa deltagarna vid en tolkning. 
 
Kvantitativt test 
Metod 

Det kvantitativa testet utfördes på en grupp med 21 
invandrare från mellanöstern och en grupp med 25 
svenskar. Deltagarna fick varsin enkät och ombads 
fylla i sina tolkningar av de bilder som skulle visas. 
Invandrarna informerades om att de fick svara på 
sitt hemspråk. Deltagarna fick sedan se en bild i 
taget på overhead, invandrarna i 60 sekunder/bild 
och svenskarna i 20 sekunder/bild.  

Resultat 
Med hjälp av ett ensidigt t-test på hur många antal 
korrekta svar respektive grupp hade, kunde 
konstateras att svenskarna hade ett signifikant bättre 
resultat, TOBS 3,31>TKV 2,704, på 0.005-nivå. 
 
En allmän tendens är att invandrarna i högre grad 
än svenskarna gav konkreta tolkningar av 
Pictogrammen. Invandrarna svarade i högre grad 
med tolkningar kopplade till religion, något som var 
sällsynt bland svenskarna. Svenskarna var i högre 
grad än invandrarna överens om sina svar, som var 
mer spridda hos den senare gruppen.  

Diskussion 
Att undersökningen resulterat i att invandrarna var 
mer spridda i sina svar än svenskarna, skulle kunna 
ha förklaringen att svenskarna var en mer homogen 
grupp där alla hade samma modersmål och 
ursprungsland, medan invandrargruppen bestod av 
folk från ett flertal länder med olika modersmål och 
kulturer. Invandrarnas tendenser att göra tolkningar 
med koppling till religion kan förklaras med att 
religionen i deras hemländer spelar en större roll i 
samhället än den gör i Sverige, som är ett relativt 
sekulariserat land. Invandrarna tolkade i högre grad 
än svenskarna bilderna som konkreta. Detta kan 
tänkas bero på osäkerhet i språket eller ovana för 
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testsituationen mer än den kulturella bakgrunden, 
men vore intressant för vidare studier. 
 

Kvalitativt test 
Metod 

Tillvägagångssättet för analys av det kvalitativa 
testet har varit en så kallad ad hoc-modell, vilket 
innebär att ingen standardmetod använts för att 
analysera hela intervjumaterialet. Olika tekniker 
och tillvägagångssätt har i stället nyttjats växelvis. 
Denna analys baseras i huvudsak på hermeneutik, 
fenomenologi, och till viss grad även Grounded 
Theory. Kännetecknande för tolkningsteorier är 
deras strävan efter att nå det bakomliggande i ett 
yttrande eller i en text och språket ses som det 
centrala verktyget. Den stora skillnaden teorierna 
emellan ligger i sättet att se på förutfattade 
meningar och förförståelse. 
  
De 10 Pictogrambilderna visades en i taget och 
deltagaren ombads att vid varje bild tolka denna, 
förklara varför denna tolkning gjordes samt försöka 
komma på andra möjliga tolkningar av bilden. Om 
försöksdeltagaren ville fick denne också fritt 
kommentera bilden.  
 
Deltagarnas svar organiserades med hjälp av ett 
schema. Detta gjordes för att få överblick och 
kunna skönja mönster i intervjumaterialet. Svaren 
kategoriserades, klustrerades och räknades sedan 
samman för att styrka anade tendenser och 
ytterligare underlätta hanteringen av materialet. 
Detta utgjorde grunden för det fortsatta 
analysarbetet och efterföljande diskussion. 
Materialet delades in i ”vanliga tolkningar”, 
”avvikande tolkningar” och ”högre tolkningar”. En 
”högre tolkning” kännetecknas av att den innehåller 
mycket av till exempel livsfilosofisk karaktär. 
Utifrån denna uppställning gjordes sedan en fyllig 
beskrivning. Materialet analyserades i första hand 
för att se om tendenser och mönster mellan 
invandrar- och svenskgrupperna kunde skönjas. I 
andra hand analyserades könsskillnader inom 
tolkningarna, i huvudsak som en eventuell felkälla. 
 
Resultat och diskussion 

Sett utifrån de egendefinierade kategorierna, var det 
störst skillnad mellan invandrare och svenskar i 
kategorierna innehållande ”vedertagna Pictogram” 
och ”vanliga företeelser i samhället”. Den 
semiotiska indelningen visar inga tendenser på 
kulturella skillnader med undantag av den ikoniska 

kategorin. Samtliga ikoniska bilder som gav 
skillnader i tolkning tillhör även kategorin 
”vedertagna Pictogram”. 
 
 

 
   fig. 3 

Detta är en av de bilder som visade 
på störst skillnad i tolkning mellan 
invandrare och svenskar. Bilden är 
ett typiskt exempel på en 
”vedertagen Pictogrambild”. 
I de flesta fall gav invandrarna en 

ikonisk tolkning av bilden och såg två ansikten, ett 
glatt och ett sorgset. För svenskarna däremot var 
bilden tydligt i första hand en symbol för teater. 
Bilden gav också upphov till många ”högre 
tolkningar”, främst från invandrargruppen: 

”Så är livet; ibland är man glad, ibland ledsen 
och man kan inte välja vilket.” 

 
De svenska deltagarna tenderade att mer 
kommentera bilderna i sig, det som symboliserades, 
medan invandrargruppen utgick från den situation 
som uppfattades i bilden. Invandrarna tolkade även 
in mer personlig prägel i form av känslor. Det har 
också varit påtagligt att invandrarna i mycket högre 
utsträckning än svenskarna lagt till saker i bilden 
som inte ursprungligen fanns där och utifrån detta 
perspektiv gjort en ny tolkning. Detta kan vara 
förklaringar till att de högre tolkningarna är 
representativa främst för invandrargruppen. Det var 
överlag svårare att få invandrargruppen att resonera 
kring sitt sätt att tolka bildens innebörd. De 
förklaringar som gavs var ofta baserade på en 
vidareutvecklad tolkning av bilden. 
 
De deltagare som gav rikligt beskrivna ”högre 
tolkningar” gav ofta inte så många fler tolkningar. 
Eftersom dessa rikliga tolkningar nästan 
uteslutande kommit från invandrare kan detta vara 
en orsak till att svenskarna i sådan hög utsträckning 
varit i majoritet vid tolkningarna av varje bild. 
 
Det finns indikationer på att deltagarnas skilda 
bakgrunder och tidigare erfarenheter har betydelse 
för vad som tolkats in i bilden. Till exempel har 
invandrargruppen överlag tolkat in fler budskap 
kring krigssituationer än vad svenskarna har gjort. 
Det finns även tendenser som pekar på att 
deltagarens yrkesinriktning påverkar tolkningen. 
Antal år i Sverige, bildernas färgsättning och 
språkförbistring är andra aspekter som kan ha 
påverkat deltagarnas tolkningar. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



Sammanfattande diskussion 
 
Studien har utgått från en sociokulturell ansats, med 
antagandet att värderingar och kunskap är 
någonting inlärt och därmed kan vissa slutsatser ha 
påverkat försökspersonernas tolkningar. Faktorer 
som skiljer sig åt i detta avseende tros vara till 
exempel uppväxtmiljö, utbildning och vana att 
umgås i större grupper. Det verkar rimligt att anta 
att invandrarna använder sig av andra referensramar 
i bildtolkningen än svenskarna, till följd av dessa 
olikheter i kunskap och erfarenhet. Här kan 
tilläggas att det inte går att kontrollera vilka 
personliga och inte kulturbundna erfarenheter 
deltagarna har med sig i bagaget och i vilken mån 
dessa påverkat resultaten. Värt att notera är att 
bilderna i detta test tagits ur sitt sammanhang och 
det är troligt att andra resultat hade noterats om 
bilderna visats i sin rätta kontext.  
 
Jämförelse av testen 
Testen var inte överensstämmande vad gäller 
tendenser inom respektive test. I det kvantitativa 
testet tolkade invandrarna överlag bilderna mer 
konkret, medan det blev ett omvänt resultat i det 
kvalitativa. Detta kan bero på skillnader i 
utformning och genomförande i testen, till exempel 
den tid deltagarna fick till sitt förfogande.  
En annan bidragande orsak som kan ha påverkat, 
var att deltagarna i det kvantitativa testet fick 
använda sig av sitt modersmål. Deltagarnas egna 
resonemang kompletterat med frågor från 
försöksledaren under de kvalitativa intervjuerna, 
gjorde att deltagarna utvecklade sina tolkningar mer  
än deltagarna i det kvantitativa testet gjorde. 
 
Felkällor 
Svårigheter på den språkliga nivån tros vara en 
omfattande felkälla i denna studie, både i det 
kvantitativa och i det kvalitativa testet. Detta gäller 
både att de kan ha missuppfattat informationen om 
vad som förväntats av dem och deras egna 
tolkningar. Det är uppenbart att invandrarna i högre 
grad än svenskarna samarbetat under det 
kvantitativa testet. Detta innebär att det inte kan tas 
för givet att det är de enskilda deltagarnas 
individuella tolkningar som stod i enkäterna. Att 
samarbeta är i större utsträckning förknippat med 
de vi-kulturer som dessa deltagare tillhör (Herlitz, 
1999).  Man kan inte utesluta att det är kulturella 
skillnader i testsituationer som uppmätts. Det är 
möjligt att de två grupperna hanterar testsituationer 
på olika sätt och att det kan vara denna skillnad som 
gett det erhållna utslaget. Testen är utformade efter 
västerländska vetenskapsmetoder, ideal och normer, 
vilket kan ha gjort att tillvägagångssättet inte var 
lika familjärt för invandrarna som för svenskarna. 
Det är oklart hur pass vana invandrarna är vid 

enkäter och intervjuer av detta slag. Detta kan ha 
bidragit till att resultaten av de två studierna inte är 
jämförbara. Då bilderna visades en i taget kan 
ordningsföljden haft betydelse för sättet att se på 
bilden. Detta då vissa bilder kan antas ge fler 
associationer än andra, samt att den aktuella bilden, 
omedvetet eller medvetet, sätts i relation med de 
övriga bilderna gällande proportioner, figurernas 
utformande och placering i bilden.  
 
Slutsatser och utblickar 
 
Den viktigaste och tydligaste slutsatsen som kan 
dras av denna studie är att stöd funnits för 
huvudhypotesen, det vill säga att det finns 
skillnader i tolkningar av Pictogrambilder. Utifrån 
teori och resultatanalys skulle dessa skillnader 
kunna sägas bero på olikheter i kulturell bakgrund 
mellan svenskar och invandrare från Mellanöstern. 
Störst skillnad har funnits i tolkningar av symboler 
med starkast koppling till den svenska kulturen. 
Skillnader har även funnits med avseende på 
abstraktionsnivå i tolkningarna. Vissa bilder har 
gett upphov till skillnader i tolkning mellan män 
och kvinnor samt indikationer på att tidigare 
erfarenheter kan påverka. Det finns även tendenser 
som tyder på att vistelsetid i Sverige spelat in. Det 
finns flera sätt att vidareutveckla och förbättra 
denna studie. Framför allt bör den göras mer 
omfattande, till exempel i form av fler deltagare, en 
invandrargrupp med representanter från alla stora 
invandrargrupper i Sverige, samt ett större antal 
bilder.    
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