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Att kunna läsa och skriva är så gott som ett krav i dagens informationsdrivna samhälle. De flesta 
av vardagens sysslor kräver att man kan uttrycka sig med text och de som inte kan detta riskerar 
att hamna utanför. Det finns dock alternativ till bokstäver: bilder till exempel. ImageTalk är ett 
program där detta tagits fasta på.  Där används bilder för att forma meningar som sedan skickas 
som e-post eller SMS. Syftet med denna studie var att studera och analysera introduktionen av 
ImageTalk för tre personer med kognitiva funktionshinder. Frågeställningarna som specificerades 
berör de möjligheter och begränsningar som kan finnas i och med programmets användning av 
bilder, hur motivationen att kommunicera via e-post kan se ut samt hur förståelsen kring hur e-
postkommunikation fungerar ser ut. Personerna observerades under tre tillfällen vardera under 
det att de tillsammans med en försöksledare jobbade med programmet. Materialet, i form av 
anteckningar och videofilmer från dessa tillfällen, diskuterades utifrån tre frågeställningar och 
presenteras som helhetsbilder samt transkriptioner med tillhörande analys. I analysen framkom en 
rad intressanta saker. En av personerna visar att förståelsen för hur ett kommunikationssätt inte 
fungerar är avgörande för motivationen att använda sig av det. Dessutom syns ett exempel på hur 
introduktionen av en artefakt förändrar en persons kommunikativa beteende. Resultaten visar 
även hur bilder kan vara till nytta för vana textanvändare trots att de delvis begränsar deras 
uttrycksförmåga. 
 

Inledning 
Bakgund 
I det moderna samhället har e-post-
kommunikation över nätet och mobil 
kommunikation via SMS blivit en naturlig 
del av vardagen för många. Det används 
bland annat för att underhålla och skapa 
nya personliga kontakter och för att sköta 
ärenden hos myndigheter och företag. Att 
använda dessa nya kommunikations-
verktyg har dock krävt en förmåga att 
uttrycka sig med skriftspråk, vilket inte är 
självklarhet för alla. 
På senare år har det kommit olika varianter 
av e-post- och SMS-program som försökt 
hjälpa personer med språkproblem att få ta 
del av detta kommunikationssätt. Ett 
sådant är ImageTalk, som är ett program 
för bildkommunikation som kan 
implementeras i mobil, handdator eller 
persondator. Istället för att skriva med text, 
formas ett meddelande genom att sätta 
ihop bilder ifrån ett bildbibliotek. 

E-post och SMS är något som blommat 
upp under det senaste decenniet och 
specialanpassade program för personer 
med funktionshinder är därför relativt nytt 
inom detta område. Än finns det många 
spännande frågor där ytterligare forskning 
vore önskvärd. En intressant aspekt är att 
ge en bild av hur användningen av ett e-
postprogram som ImageTalk kan se ut för 
en person med ett kognitivt funktions-
hinder. 

Syfte 
Syftet med projektet var att studera och 
analysera introduktionen av kommun-
ikationshjälpmedlet ImageTalk för tre 
personer med kognitiva funktionshinder. 

Frågeställningar 
Utifrån syftet har tre frågeställningar 
preciserats. Dessa gäller för tre specifika 
personer med kognitiva funktionshinder 
under en introduktion av e-post-
programmet ImageTalk.  



• Hur kan möjligheter och 
begränsningar se ut i och med 
programmets användning av bilder? 

• Hur kan motivationen att 
kommunicera via e-post se ut? 

• Hur kan förståelsen kring begreppet 
e-postkommunikation se ut? 

Teori 
Synen på funktionshinder 
Det finns enligt WHO (2002) en skillnad 
mellan termerna handikapp och funktions-
hinder, vilka slarvigt används för att 
beteckna samma sak. Först när den 
omgivande miljön sätter gränser och utgör 
ett hinder, blir funktionshindret ett 
handikapp för en person. Handikappet 
uppträder alltså i samspel mellan individen 
och omgivningen, och att någon är 
handikappad i en viss miljö behöver inte 
betyda att denne också är handikappad i 
andra miljöer. 

Kommunikationssvårigheter  
”Behovet av kommunikation är 
grundläggande för oss. Att inte kunna tala 
innebär att en del av möjligheten går 
förlorad – men inte all.” (Heister Trygg, 
1998, s. 7). Tal-, språk- och 
kommunikationssvårigheter kan enligt 
Heister Trygg (1998) innefatta svårigheter 
med talet i röst, artikulation eller i 
användande av språkliga symboler, samt 
svårigheter att hantera begrepp och regler 
för samspel med andra. Svårigheten att 
kommunicera påverkas dessutom av vissa 
funktionsnedsättningar, exempelvis syn- 
och hörselnedsättningar.  
Heister Trygg (1998) påpekar att 
möjligheten att kunna kommunicera om 
vad man vill, när man vill är lika viktigt för 
någon med kommunikationssvårigheter 
som för andra människor. Det viktigaste är 
inte att kunna kommunicera om vardagliga 
behov såsom hunger och toalettbesök, 
eftersom dessa ofta ingår i de dagliga 
rutinerna. Istället kan behovet vara större 
vad gäller att använda kommunikationen 
för social närhet och etikett, något man 

numera börjat inse alltmer. Heister Trygg  
skiljer också på närkommunikation och 
fjärrkommunikation. För yngre personer är 
den förra den mest betydelsefulla eftersom 
de behöver kunna kommunicera direkt med 
personer i deras närhet. Senare blir 
fjärrkommunikation alltmer betydelsefull 
för att kunna hålla kontakten med vänner 
och sköta ärenden hos myndigheter, och 
för dessa syften kan Internet vara till stor 
glädje.  

Kommunikation med symboler 
Ett vanligt förekommande bildsystem för 
kommunikation, är Pictogram (se Figur 1). 
Det är ett bildspråk som ger en direkt 
avbildning av objektet och kan fungera 
som ett kommunikationsalternativ för 
personer med något slags språknedsättning 
(Falck, 1995). Pictogram är utformade som 
siluettbilder i vitt på svart för att få så stor 
kontrast som möjligt, vilket ger ögat den 
tydligaste signalen (Lidén, 1999). Falck 
(1995) menar att fördelarna med ett sådant 
grafiskt kommunikationssystem är att 
meddelandet finns kvar så att det finns tid 
att förstå vad som vill sägas. Vidare kan 
det bevaras i skrift och är lättolkat av 
omgivningen. Nackdelar är att det kräver 
god syn och visuell perception. Det är en 
långsam kommunikation och hjälpmedlen 
måste alltid finnas till hands eller 

medföras.  
Figur 1. Pictogramsymbol för huvud 
Källa: http://www.pictogram.se, hämtat  27/5 
2004 

E-postkommunikation 
E-post har blivit ett allt vanligare 
kommunikationsmedel och det finns enligt 
Sallis & Kassabova (2000) en rad 
anledningar till detta. En viktig anledning 
är att kommunikationen kan ske över stora 
avstånd på ett billigare och snabbare sätt än 
med exempelvis telefon eller vanlig 
postgång. Till skillnad från de sistnämnda 
sätten att kommunicera, ges med e-post 

http://www.pictogram.se/


också en möjlighet för användaren att 
kommunicera mer på sina egna villkor. 
Denne kan själv välja när det passar bäst 
att läsa och svara på ett e-postmeddelande, 
och har dessutom möjlighet att ta extra tid 
till att tänka och formulera sig. Ett och 
samma e-postmeddelande kan skickas till 
flera adresser samtidigt och det finns 
möjlighet att delta i olika debattforum. 

Metod 
Val av personer 
Det ansågs rimligt att begränsa studien till 
tre personer för att kunna uppnå en 
tillräckligt djup förståelse i varje enskilt 
fall. Vid valet av personer var kriterierna 
att de skulle ha något kognitivt 
funktionshinder samt att de skulle ha en 
viss datorvana. Det fanns ingen anledning 
att begränsa urvalet utifrån personens 
motorik eller synförmåga, eftersom det 
fanns hjälpmedel att tillgå som 
kompenserade för dessa problem. Av de 
personer som valdes använde sig en sedan 
tidigare av Pictogram för kommunikation 
och de två andra befann sig ofta i en miljö 
där dessa bilder användes dagligen. Därför 
var det naturligt att använda Pictogram i 
denna studie.  

Valet av en kvalitativ studie 
För att uppfylla syftet med undersökningen 
på bästa sätt ansågs en kvalitativ metod 
vara lämplig. Situationen för 
introduktionen av detta hjälpmedel är 
komplex och innehåller mängder av 
variabler och för att få med en helhet av 
denna process så var det naturligt att jobba 
kvalitativt. I och med att området är 
relativt outforskat fanns det dessutom 
dåligt med teorier att stödja sig på om valet 
hade fallit på en kvantitativ undersökning 
där endast ett fåtal variabler studerats. Med 
valet av en kvalitativ metod blev istället 
förhoppningen att förutom att ge en 
helhetsbild av introduktionen även kunna 
upptäcka nya hypoteser inom området. 
Gemensamt för alla de inriktningar som 
finns inom det kvalitativa fältet är strävan 
efter att skapa en förståelse för det område 

man studerar (Starrin & Svensson 1994). 
Bland dessa olika metoder har 
hermeneutiken valts ut. Metoden tillåter att 
den kunskap och de insikter som 
uppkommer under studiens gång kan 
utnyttjas i den fortsatta studien. På så sätt 
kan den studerades situation närmas och 
förståelsen hela tiden fördjupas. Detta sågs 
som en naturlig väg då erfarenheten av 
personer med funktionshinder initialt inte 
ansågs vara tillräcklig. Analysen i 
hermenuetiken är av en mer explicit 
tolkande natur vilket är en fördel vid  
observationer av dialoger med personer 
som har svårigheter att kommunicera.  

Fältstudierna 
Personerna observerades vid tre tillfällen 
under det att de med hjälp av en 
försöksledare fick använda ImageTalk.  
Studierna förlades till de daglig-
verksamheter där personerna i vanliga fall 
befann sig under dagtid.  Detta för att så 
långt det var möjligt efterlikna det sätt på 
vilket liknande hjälpmedel normalt skulle 
ha introducerats. En medlem ur 
projektgruppen agerade försöksledare 
medan två observatörer förde löpande 
anteckningar om hela händelseförloppet, 
med fokus kring de frågeställningar som 
formulerats. Videokamera användes för att 
dokumentera, vilket gav möjlighet att 
under tolkningsprocessen gå tillbaka och 
titta på intressanta sekvenser flera gånger. 
Personerna gavs vid varje tillfälle olika 
uppgifter. Dessa var flexibelt formulerade 
med utrymme för egna initiativ, 
exempelvis ”berätta för någon vad du ska 
göra i sommar”. I huvudsak skickade 
personerna meddelanden till medlemmar i 
projektgruppen, men i de fall då de hade 
egna förslag på någon att skicka till lades 
detta in i programmet. Andra uppgifter 
som gavs var till exempel att svara på 
meddelanden som skickats av någon 
medlem i projektgruppen.  
Intervjuer genomfördes med personerna 
både innan och efter de tre 
observationerna. Detta dels för att kunna 
utforma uppgifterna efter personernas 



intressen och sociala kontaktnät, dels för 
att få personernas åsikter om programmet 
uttryckt med deras egna ord. 

ImageTalk  
Med ImageTalk kan meddelanden skickas 
via både e-post och SMS. Bilderna som 
används är kopplade till ord som syns 
under respektive bild. Meddelandet som 
sedan skickas består endast av dessa ord, 
vilket betyder att om mottagaren inte har 
ImageTalk kommer det fram som ett 
vanligt e-postmeddelande eller SMS 
bestående av orden för respektive bild. Om 
ett meddelande däremot skickas till en 
mottagare som har ImageTalk översätts 
orden tillbaka till de bilder som finns i 
dennes bibliotek. På så sätt kan även 
användare med olika bildbibliotek ”prata” 
med varandra. Denna studie begränsades 
till enbart e-postdelen av ImageTalk och 
utelämnade därmed helt de andra delarna 
med kalender, MP3-spelare och arkiv-
funktion. 

Resultat och diskussion 
Observationerna gav en bild av tre helt 
olika inställningar till användandet av e-
postkommunikation med ImageTalk. En av 
personerna visade redan från början upp ett 
klart intresse för att kommunicera med 
detta för henne nya kommunikations-
verktyg. De andra två verkade dock till en 
början vara helt ointresserade, men 
efterhand visades tecken på hur ett intresse 
väcktes hos en av dessa. Från att till en 
början inte visat något intresse för att 
kommunicera via e-post, använde han sig 
mot slutet av studien e-postprogrammet för 
att på eget initiativ skicka ett meddelande 
till någon han tyckte om.  
En annan intressant aspekt var att den av 
försökspersonerna som från början 
uppvisade ett starkt intresse av att 
kommunicera via e-post verkade förstå 
relativt lite av hur det fungerar. De två 
andra försökspersonerna verkar ha en god 
bild av hur e-postkommunikation går till. 
Detta faktum ökade dock inte deras 
intresse för att använda sig av e-

postprogrammet för att kommunicera. Det 
visar på att det kan räcka att en person 
förstår att någon annan på något sätt kan se 
meddelandet och läsa det, för att e-post ska 
vara ett givande kommunikationsmedel. 
Att riktigt förstå hur det går till verkar inte 
vara lika viktigt. 
Ytterligare en iakttagelse är hur 
introduktionen av ett nytt hjälpmedel kan 
skapa eller åtminstone förändra ett 
beteende hos en person. Den av våra 
försökspersoner som utvecklade ett 
intresse för att kommunicera via e-post 
verkade till en början inte inse vilka 
fördelar detta nya kommunikationsmedel 
skulle kunna medföra. När dessa fördelar 
slutligen blev tydliga för honom tog han 
snabbt till sig av detta och började utnyttja 
dess fördelar. Från att ha haft mycket svårt 
att komma på någon han skulle vilja e-
posta till, gick han till att på slutet själv ta 
initiativ till att skicka ett meddelande till 
någon han tyckte om. 
Under observationerna framkom också att 
bilder å ena sidan kan hjälpa personer att 
uttrycka sig bättre och å andra sidan 
begränsa deras uttrycksförmåga. 
Framförallt var detta tydligt hos de två 
personer som till vardags företrädesvis 
använde sig av text, eftersom de visade sig 
bli begränsade av ett alltför litet bildförråd. 
Denna begränsning var dock inte alltid en 
nackdel. Många gånger var det också en 
hjälp att använda språket på ett sätt de inte 
gjort förut.  
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