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SAMMANFATTNING

Att kommunicera är en mänsklig rättighet, men det är inte alltid självklart i alla
situationer för personer som kommunicerar med alternativ och kompletterande
kommunikation (AKK). Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka hur
personer som kommunicerar med bliss upplever sina kommunikativa möjligheter i olika
livsskeden. Fyra män i åldrarna 18-45 som hade kommunicerat med bliss i flera år
intervjuades genom en semistrukturerad intervjuform. Datan från intervjuerna
kategoriserades utifrån de tematiska områdena inlärning, möjlighet till kommunikativ
utveckling, social interaktion och bemötande. Resultatet visade att deltagarna uttryckte
att de inte mindes sin tidiga blissinlärning. De berättade om betydelsen att umgås med
andra personer med funktionsnedsättning i skolan. Flera av deltagarna uttryckte att de
från början var motstridiga till bliss, men att de i dagsläget kunde se att bliss var ett bra
kommunikationssätt. De tyckte att det inte finns något bättre kommunikationssätt för
dem. Deltagarna beskrev hur de använde multimodal kommunikation och att de hade
tillgång till låg- och högteknologiska hjälpmedel. Genom olika strategier kunde
deltagarna överbygga kommunikationshinder som till exempel när orden saknades på
blisskartan. För att citera en deltagare "Jag kan säga allt". Om social interaktion och
bemötande berättade deltagarna hur de kunde kommunicera med människor i sin
omgivning och hur de önskade bli bemötta av dem. Deltagarna upplevde att de hade
kommunikativa möjligheter att samtala med olika personer i olika situationer.

Nyckelord: Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK),
blisskommunikation, kommunikativa rättigheter, kommunikativa möjligheter, social
interaktion
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1. Inledning
Den vanligaste formen för kommunikation människor emellan är tal. Att kommunicera
är en mänsklig rättighet oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte ( ASHA,
2013). En minoritet av både barn och vuxna kan dock inte kommunicera
överhuvudtaget genom tal eller deras talförmåga är begränsad. För dessa personer
behövs alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Det finns många olika
orsaker till att talförmågan är störd. Förvärvade hjärnskador, autism, rörelsehinder eller
utvecklingsstörning är exempel på orsaker (von Tetzchner & Martinsen, 2002;
Beukelman & Mirenda, 2007; Heister Trygg, Andersson, Hardenstedt & Pilesjö, 2009 ).

Personer som kommunicerar med AKK möter olika kommunikativa utmaningar jämfört
med personer som kan tala. De har ingen naturlig språkmiljö och oftast få möjligheter
att kommunicera med kompetenta användare av sitt kommunikationssätt (Brekke & von
Tetzchner, 2003). Det tar längre tid att kommunicera med AKK jämfört med tal och
oftast innebär AKK begränsningar i ordförråd och grammatik (Heister Trygg et al.,
2009). Högre krav ställs på samtalspartnern för att bygga upp förståelsen (Brekke & von
Tetzchner, 2003).

Den här studien avser att undersöka hur personer som använder bliss som AKK
upplever sina kommunikativa möjligheter under olika faser i livet. Genom intervjuer
med personer som kommunicerar med bliss utforskas deras blissinlärning, möjligheter
till social interaktion och hur de upplever andra människors bemötande.

2. Bakgrund

2.1. Rätten att kommunicera

År 1992 tog en amerikansk nationell kommitté fram ett dokument om kommunikativa
rättigheter (ASHA, 2013). Att kommunicera är en mänsklig rättighet. Alla människor
har rätt att kommunicera, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Man
måste få möjlighet att påverka sina egna livsvillkor genom kommunikation. I all
interaktion och i alla behandlingsinsatser som rör personen med funktionsnedsättning
ska de kommunikativa rättigheterna garanteras. Detta är ett utdrag från Kommunikativa
rättigheter:

- Rättighet att kalla på och få delta i samspel med en annan person.
- Rättighet till aktiv behandling och aktiva behandlingsinsatser för att möjliggöra

för en person med grava funktionsnedsättningar att uttrycka sig så effektivt och
smidigt som möjligt utifrån individens förutsättningar.

- Rättighet att alltid ha tillgång till de alternativa och kompletterande
kommunikationssystem och andra tekniska hjälpmedel som personen behöver
samt att dessa är i funktionellt skick.

- Rättighet att samtalas med på ett sätt som erkänner och medger den inneboende
värdigheten hos den tilltalade, och rättighet att ta del i de samtal som förs i deras
närvaro om olika individer.
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SÖdra regionens Kommunikationscentrum (SÖK) översättning till svenska av
kommunikativa rättigheter finns bifogad (bilaga 2).

2.2. AKK- alternativ och kompletterande kommunikation

AKK är en samlingsterm för olika uttryckssätt som syftar till att öka den
kommunikativa förmågan hos en person med kommunikativa svårigheter (Beukelman
& Mirenda, 2007). AKK används för att tillfredsställa människans grundläggande
behov för utveckling och social interaktion hos personer med kommunikativa
funktionsnedsättningar (Ferm & Thunberg, 2008).

The American Speech- Language- Hearing Association (ASHA) definierar AKK som
ett "kliniskt område där man försöker kompensera för funktionsnedsättningen tillfälligt
eller permanent för individen med expressiva svårigheter vilket innefattar talat språk,
läsning och skrivning". ASHA beskriver även AKK som ett multimodalt system vilket
syftar till att man tar hänsyn till hela individens kommunikationsförmåga. Tal, läten,
gester, manuella signaler och datorstöd ingår i det multimodala AKK-systemet (ASHA,
2013; Beukelman & Mirenda, 2007).

2.2.1. BRO- modellen
Termen AKK kan delas in i tre olika delar. För att AKK ska fungera är det viktigt att
alla beaktas. BRO- modellen innefattar brukaren, redskapen och omgivningen (Heister
Trygg et al., 2009).

 Brukaren: Fokus ska ligga på personen som har en kommunikativ
funktionsnedsättning. Vad har personen för färdigheter och vilka kan man
utveckla. Det är även viktigt att ta hänsyn till personens kommunikativa behov.

 Redskap: Består utav kommunikationssätt och kommunikationshjälpmedel.
Brukaren behöver ha tillgång till rätt kommunikationssätt och hjälpmedel för att
kunna kommunicera i alla miljöer.

 Omgivning: Består utav människor, samtalspartners och miljön runt brukaren.
Omgivningen har en viktig uppgift att skapa kommunikationstillfällen samt att
vara modell med AKK.

2.2.2. Brukaren
Heister Trygg et al. (2009)  har översatt ASHAs beskrivning av den grupp som behöver
AKK som:

"De som kan dra nytta av Alternativ och Kompletterande Kommunikation,
AKK, är individer med svåra kommunikationsstörningar för vilka gester, tal
och/eller skriven kommunikation är tillfälligt eller permanent otillräcklig för
att möta alla deras kommunikativa behov. För dessa individer är inte
hörselnedsättning huvudorsak till kommunikationsnedsättningen. Även om
vissa av dessa individer har förmågan att använda sig av en begränsad
mängd tal är det otillräckligt för att möta varierande kommunikativa
behov."( s. 35)
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Personer med kommunikativa funktionsnedsättningar har olika behov av AKK beroende
på orsaker till kommunikationsnedsättningen. De kan delas in i tre funktionella grupper
(von Tetzchner & Martinsen, 2002):

AKK som medel endast för att uttrycka sig. Till denna grupp tillhör personer som har en
god språkförståelse men stora uttryckssvårigheter. Skillnaden mellan språkförståelse
och språkanvändande är stor. Ofta har dessa personer permanenta behov av AKK.
Personer som till exempel har Cerebral Pares (CP) behöver ofta AKK endast för att
uttrycka sig.

AKK som stöd för uttryck och förståelse. Personer som använder AKK som stöd för
uttryck och förståelse ha ofta nedsatt språkförståelse och är därför i behov av AKK både
för att förstå språk och för att uttrycka sig. Behovet av AKK kan vara övergående, till
exempel när man är på väg mot tal eller situationsberoende när talet inte räcker till. Det
är inte bara talet som är påverkat hos personerna i denna grupp utan även språkliga
förmågor är påverkade. Personer med till exempel Downs syndom eller afasi kan
behöva AKK både som stöd för att uttrycka sig och för att förstå.

AKK som ersättning för både uttryck och förståelse. Personer som använder AKK som
alternativ för uttryck och förståelse har förutom nedsatt språkförståelse även behov av
AKK för att förstå samt att använda språk. Deras behov är ofta bestående och man har
ett omfattande behov av AKK. Personer med svår CP, grav utvecklingsstörning eller
autism till hör denna grupp som behöver AKK för både uttryck och förståelse av
språket.

2.2.3. Redskap
Inom AKK finns flera olika kommunikationssätt. Dessa brukar delas in i två grupper,
hjälpmedelsoberoende och hjälpmedelsberoende (Heister Trygg et al., 2009).

Hjälpmedelsoberoende kommunikationssätt kan även kallas manuella eller kroppsliga
kommunikationssätt då de syftar till att man använder den egna kroppen för
kommunikation. Exempel på hjälpmedelsoberoende kommunikationssätt är naturliga
reaktioner så som skrik och aggression, signaler, gester och tecken som AKK (TAKK).
En förutsättning för att kommunikationen ska bli god är att ta tillvara och utveckla de
färdigheter som personen som kommunicerar med AKK har (Heister Trygg et al., 2009;
von Tetzchner & Martinsen, 2002). Det är främst signaler, gester och tecken som man
önskar utveckla för att skapa en god kommunikation.

Hjälpmedelsberoende kommunikationssätt innebär att olika hjälpmedel används i
kommunikationen mellan brukare och samtalspartner. Ett exempel är grafiskt AKK
(GAKK). Inom grafisk kommunikation används bilder och symboler men även riktiga
objekt ingår, vilket skapar ett tydligt visuellt stöd i kommunikationen (Heister Trygg et
al., 2009).  Bliss är det enda grafiska AKK som kan utgöra ett språk med grammatik och
obegränsade möjligheter att uttrycka det man vill (Fundmental Rules, BCI 2004; Heister
Trygg, 2009).

Ett kommunikationshjälpmedel innebär ett fysiskt föremål som är tillgängligt och
innehållande ett AKK-system. Hjälpmedlen kan vara antingen lågteknologiska eller
högteknologiska. Exempel på lågteknologiska hjälpmedel är bildsystem så som
blisskarta, kommunikationspärm och huvudhjälm för pekpinne. Högteknologiska
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hjälpmedel grundas på datateknik och elektronik. Exempel på högteknologiska
hjälpmedel är laserpeklampa, samtalsapparat, datorutrustning och digitalkamera.
(Heister Trygg et al., 2009). Personen som är i behov av kommunikationshjälpmedel
bör ha tillgång till både låg- och högteknologiska hjälpmedel för att kunna
kommunicera i olika miljöer (Heister Trygg et al., 2009).

2.2.4. Omgivningen
Det är tillsammans med omgivningen som AKK-användaren kan utveckla sin förmåga
att använda hjälpmedlet (Heister Trygg et al., 2009).

När man håller på att lära sig AKK spenderar man den största tiden i sin naturliga miljö.
Därför är det viktigt att omgivningen har kunskaper och färdigheter att kommunicera
med AKK-systemet. För att personen som kommunicerar med AKK ska få möjlighet att
utvecklas är det viktigt att omgivningen och språkmiljön anpassas till personen som
kommunicerar med AKK (von Tetzchner & Martinsen, 2002). De måste se till att det
finns rikligt med input i AKK-systemet. Det är också viktigt att de har rätt kunskaper,
färdigheter och värderingar om kommunikationssättet.  Omgivningen bör skapa
möjligheter till språklig gemenskap med andra som använder samma
kommunikationssätt (Heister Trygg et al., 2009).

2.2.5. Kommunikativ kompetens
För att kunna kommunicera på ett funktionellt sätt krävs det olika kompetenser. Lights
(1988) teori om kommunikativ kompetens kan beskrivas som förmågan att
kommunicera funktionellt i den naturliga miljön på ett lämpligt sätt. Det är i samspel
med andra människor som den kommunikativa kompetensen utvecklas (Zachrisson,
Rydeman & Björck-Åkesson, 2002). Inom vissa delar av den kommunikativa
kompetensen kan specifik träning behövas då de inte utvecklas naturligt med
omgivningen (Beukelman & Mirenda, 2007). Beroende på vilken miljö man befinner
sig i och vilka människor man har runt sig kan den kommunikativa kompetensen se
olika ut, till exempel har samtalspartners olika förmågor att anpassa samspelet till det
AKK-hjälpmedel som brukaren kommunicerar med (Zachrisson, Rydeman & Björck-
Åkesson, 2002).

Kommunikativ kompetens kan delas in i fyra delar:
Språklig kompetens. Med språklig kompetens menas färdigheten att förstå och uttrycka
sig språkligt. Personer som använder AKK måste lära sig både AKK-systemets koder
samt språket som omgivningen använder, vilket gör att personen kan ses som tvåspråkig
(Light, 1988; Beukelman & Mirenda, 2007; Heister Trygg et al., 2009).

Operationell kompetens. Operationell kompetens innebär att personen kan hantera och
påverka olika kommunikationshjälpmedel för att skapa kommunikationstillfällen. Ofta
handlar det om skicklighet att använda högteknologisk AKK (Beukelman & Mirenda,
2007; Heister Trygg et al., 2009).

Social kompetens. Social kompetens innebär att man kan följa de sociala reglerna för
kommunikation. Det handlar om att man har kunskap och förmåga att veta när man ska
prata, med vem och på vilket sätt (Beukelman & Mirenda, 2007; Heister Trygg et al.,
2009).
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Strategisk kompetens. Strategisk kompetens innebär förmågan att hantera
kompensatoriska strategier för att kommunicera på ett effektivt sätt för att komma runt
sina kommunikationssvårigheter, till exempel att korrigera missförstånd (Heister Trygg
et al, 2009; Beukelman & Mirenda, 2007; Zachrisson, Rydeman, Björck-Åkesson,
2002).

2.2.6. AKK:s påverkan på kommunikations- och språkförmågan
Jämfört med tal har AKK en större påverkan på språk och kommunikation. När man
kommunicerar med AKK blir kommunikationshastigheten lägre vilket ofta leder till att
det blir svårt att hålla tråden i samtalet samt att hålla kvar turen eftersom pauser ofta
signalerar att ens tur är slut.  När talutrymmet blir mindre riskerar man att bli hänvisad
till att bara kommunicera det allra nödvändigaste (Heister Trygg et al., 2009).
Ordförrådet är i många fall begränsat vilket leder till att personen som kommunicerar
med AKK får göra omskrivningar av det ordet man söker. Det kan ta lång tid och
samtalspartnern kanske hinner byta ämne. Att utveckla grammatik är ofta svårare. En
del AKK-system har ingen grammatik. Meningslängden blir ofta kort och det är inte
ovanligt med endast ettordssatser. Att småprata och skoja blir svårare med AKK än med
talat språk (Heister Trygg et al., 2009).

2.3. Bliss

2.3.1. Historia
Bliss symbolsystem skapades av ingenjören och filosofen Charles Bliss (1897-1985)
som ett internationellt symbolspråk. Målet var att skapa ett modernt grafiskt språk som
skulle förhindra språkliga missförstånd och vara en bidragande faktor till att bevara fred
mellan länder och folkgrupper. År 1949 presenterade han sitt verk i boken
Semantography och beskrev det som "a logical writing for an illogical world"
(Amberntson, 2003). De följande åren försökte han sprida sina tankar hos politiker och
forskare utan större framgång.

Under tidigt 1970-tal utvecklades bliss som ett AKK-system för barn med grav
motorisk funktionsnedsättning som saknade tal. Ett team med specialpedagoger från
Toronto hade hittat Charles Bliss verk och tillsammans med honom gjordes nödvändiga
anpassningar. Samarbetet, som varade ända till Charles Bliss död, ledde till
organisationen Blissymbolic Communication International (BCI) (Heister Trygg, 2009).
BCI äger bestämmanderätten över bliss symbolspråk som i dagsläget har över 5 000
auktoriserade blisstecken och blissord (BCI, 2013).

Enligt BCI är det svårt att beräkna hur många personer som kommunicerar med bliss, då
det används av personer med grav motorisk och språklig funktionsnedsättning i över 33
länder. Bliss som AKK används i dagsläget mest i Sverige, Norge, Finland och andra
europeiska länder som Belgien, Italien och Spanien (BCI, 2013). År 2005 uppskattades
antalet personer som kommunicerar med bliss i Sverige till drygt 400 (Heister Trygg,
2005).

2.3.2. Bliss som ett språk
I bliss har varje grafiskt tecken en semantisk betydelse. Blisstecknen är detaljlösa och
kan därför representera olika generella begrepp (Characteristics of Blissymbolics,
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Jennische, 2013). Ett exempel är ordet DJUR. Andra grafiska AKK-system låter bilder
av flera olika specifika djur tillsammans (som till exempel en häst, en ko och en hund)
få symbolisera begreppet DJUR. I bliss finns ett enkelt tecken som representerar
begreppet FYRBENTA DJUR (se figur 1).

Figur 1: Blisstecken för begreppet DJUR (bild från www.blissonline.se).

Flera blisstecken kan läggas på varandra eller placeras efter varandra för att bilda nya
blissord (se figur 2). Den logiska strukturen är visuellt tydlig, vilket underlättar
inlärningen (Carmeli & Shen, 1998; Hetzroni, Quist & Lloyd, 2002; Bornman, Alant &
Du Preez, 2009; Luftig & Bersani Jr, 1985).

Figur 2: Exempel på blissord. En PERSON inom MEDICIN som använder KNIV = KIRURG (bild från
www.blissonline.se).

Genom att presentera blissord i en sekvens skapas meningar (se figur 3). Blissorden kan
böjas i olika grammatiska former, till exempel tempusböjning, plural och genitiv. Det
markeras ovanför blisstecknen (Fundamental Rules, BCI, 2004). På en
kommunikationskarta med bliss står blissorden i oböjd form. En person som
kommunicerar med bliss kan dock visa grammatisk förståelse och precisera yttranden
vid behov då grammatiska markörer i regel också finns med på kartan (se figur 4). Bliss
symbolspråk har en egen grammatik och syntax, men man brukar anpassa ordföljd,
grammatik och allmänna skrivregler till aktuellt språk (Characteristics of Blissymbolics,
Jennische, 2013; Fundamental Rules, BCI 2004). Detta görs både i undervisningssyfte
och av personer som kommunicerar med bliss (Heister Trygg, 2009).

Figur 3: Exempel på blissmening med grammatisk markör ovanför blisstecknet utifrån skrivprogram med
bliss (bilder från WinBliss datorprogram).
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Figur 4: Exempel på blissmening med grammatisk markör utifrån pekningar på en blisskarta (bilder från
www.blissonline.se).

I blisskommunikation finns även så kallade modifierande blisstecken som kan ändra
betydelsen av blissordet. Dessa används som strategier för att uttrycka begrepp som inte
finns på blisskartan eller som är svåra att förklara på annat sätt. På så sätt skapas
generativa möjligheter att uttrycka nya ord och tankar, vilket är en unik aspekt av det
mänskliga språket (Fundamental Rules, BCI, 2004). Exempel på modifierande
blisstecken är DEL-AV, NÄSTAN-DETSAMMA-SOM, MOTSATSEN-TILL och
KOMBINATION (Fundamental Rules, BCI 2004) (se figur 5).

Figur 5: Blisstecknen MOTSATSEN-TILL och VÅT kan användas för att uttrycka begreppet TORR (bilder
från www.blissonline.se)

2.3.3. Att kommunicera med bliss
Man kan kommunicera med bliss genom olika tillvägagångssätt och hjälpmedel. De
första personerna som kommunicerade med bliss fick konstruerade kartor där
blisstecken låg utplacerade i rutnät. Antalet blisstecken utökades gradvis. Eleverna fick
peka efter bästa förmåga på vad de ville uttrycka. Vid grav motorisk
funktionsnedsättning där eleverna inte kunde precisera pekningar fick alternativa
tillvägagångssätt utvecklas som var individuellt anpassade, till exempel ögonlampa eller
scanningsmetoder (McNaughton, 2003). Dessa sätt används även idag.

Tanken med blisskartan är att blisstecknen ska vara tillgängliga. För att underlätta
meningsstruktur och för att lättare hitta det tecken man letar efter är de systematiskt
utplacerade på blisskartan. Begrepp och ord med närliggande betydelse finns nära
varandra. Ordklasser har en egen bakgrundsfärg. Ordningen på dessa färgade fält ska
underlätta användandet av flera ord i följd (Heister Trygg, 2009; von Tetzchner &
Martinsen, 2002). Personer som kommunicerar med bliss kan ha en personligt
uppbyggd blisskarta. Det finns även standardiserade blisskartor utformade efter aktuella
språk i de länder där man använder bliss (Heister Trygg, 2005). En svensk standardkarta
har ungefär 500 blisstecken (se bilaga 1). På den svenska standardkartan finns även
bokstavs- och sifferrader som kan användas som kommunikationsstrategier.
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Med utvecklingen av mer avancerade tekniska hjälpmedel har dessa anpassats för
blisskommunikation. Det finns datorprogram som gör det möjligt att läsa och skriva
med blisstecken (Sundqvist & Rönnberg, 2010). Det är också möjligt att få blisstecken
upplästa med syntetiskt tal. Rolltalk är ett exempel på en handdator med möjlighet att
använda blissbildbas där personen som kommunicerar med bliss kan klicka på
blisstecken varpå syntetiskt tal läser upp budskapet (Abilia, 2013).

2.3.4. Personer som kommunicerar med bliss
Personer som kommunicerar med bliss har oftast inget tal, har svårigheter med att läsa
och har en motorisk funktionsnedsättning (Heister Trygg et al., 2009).
Blisskommunikation har påpekats vara svårare att lära in än andra grafiska AKK och
det antas kräva en god kognitiv förmåga (Hurlbut, Iwata & Green, 1982; Burroughs et
al., 1990).

2.4. Tidigare forskning

2.4.1. Jämförelser mellan bliss och andra grafiska AKK
Den tidiga blissforskningen fokuserade på jämförelser mellan bliss och andra bildlika
grafiska kommunikationssystem. Hurlbut, Iwata & Green (1982) visade att ikoniska
bilder (bildlika) var lättare att lära och användes spontant vid vardaglig kommunikation
oftare än bliss. Även om författarna insåg fördelar med bliss för att kunna uttrycka mer
komplexa idéer, rekommenderades ikonisk bildkommunikation hos personer med grav
motorisk och/eller kognitiv funktionsnedsättning. Studien replikerades några år senare
på barn med språkstörning (Burroughs et al., 1990). Forskarna kom då fram till att
bildlika kommunikationssystem var lättare att komma ihåg. Efter undervisning var
däremot inlärningseffekten av bliss större. Författarna föreslog att bliss kan vara värd en
längre inlärningstid om målet är ett livslångt kommunikationssätt. Detta eftersom
oändliga mängder nya ord kan uttryckas (Burroughs et al., 1990). Vid jämförelse med
ortografisk skrift har man dessutom visat att bliss har en bättre inlärningseffekt
(Hughes, 1979; Luftig & Bersani, 1985). Att blisstecknen har varierande grad av
bildlikhet, att en del betydelser är transparenta och att de kan särskiljas från varandra
lyfts fram som förklaringar till varför det är lättare att lära sig bliss än att lära sig läsa
(Hughes, 1979; Luftig & Bersani, 1985).

2.4.2. Blissinlärning
Man har även studerat olika metoder för blissinlärning. Shepherd och Haaf (1995) kom
fram till att förklaringar av de enskilda tecknen i ett blissord gav bättre inlärning än
parvis association av blissord och bild. De rekommenderade att börja inlärningen med
blissord bestående av ett fåtal tecken för att sedan sakta utöka. Alant och Moolman
(2001) visade att barn med Downs syndrom hade svårt att memorera många blisstecken,
trots kontextuella ledtrådar. De föreslog att man lär ut blisstecken inom ett tema i taget.
I en studie från 1993 visar Schlosser och Lloyd att förskolebarn med typisk utveckling
har en förmåga att generalisera betydelsen av blisstecken de lärt sig i ett blissord till ett
nytt blissord. Författarna påpekar att denna generalisering stödjer språkutvecklingen och
bör beaktas vid val av vokabulär vid blissinlärning. Genom att utnyttja den logiska
strukturen i bliss kan personer förstå nya blissord genom redan inlärd blisstecken
(Schlosser & Lloyd, 1993).
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2.4.3. Läs- och skrivförmåga
En del forskning har fokuserat på läs- och skrivförmågan hos personer som
kommunicerar med bliss. Man har kommit fram till att personer med grav
funktionsnedsättning som påverkar talet har svårare att lära sig läsa och skriva jämfört
med personer med typisk utveckling även om intelligensnivå och fonologisk
medvetenhet är på åldersadekvat nivå (Dahlgren Sandberg & Hjelmquist, 1996;
Dahlgren Sandberg, 2006; Larsson, Dahlgren Sandberg & Smith 2009). En möjlig orsak
är att det fonologiska minnet hos personer med grav motorisk funktionsnedsättning
försvagas eftersom det inte finns en artikulatorisk förmåga (Larsson & Dahlgren
Sandberg, 2009).

2.4.4. Bliss i social interaktion
Ett annat intresseområde för forskning är bliss i social interaktion. Hägg och Palmén
(2011) analyserade samtal med blisskommunikation mellan barn som saknar talförmåga
på grund av cerebral pares. De kom fram till att talande personer, till exempel
assistenter, tog större ansvar för samtalsförståelse. Abrahamsson och Ljung (2008)
visade att personer som kommunicerar med bliss bygger tillsammans med
samtalspartnern upp yttranden i interaktion. Att barn som kommunicerar med bliss tog
få kommunikativa initiativ och svarade mest på frågor vid möte med en främmande
vuxen påvisades i en studie av Falkman, Dahlgren Sandberg & Hjelmquist (2002).
Författarna spekulerar om barnens begränsade interaktion med omgivningen på grund
av sin funktionsnedsättning påverkar utvecklingen av den språkliga kompetens som
behövs för mer komplexa sociala interaktioner. När blisskommunikationen inte sker
ansikte mot ansikte tar däremot personer som kommunicerar med bliss en mer aktiv
roll. I studier där personer som kommunicerar med bliss fick kommunicera per telefon
eller genom att skriva mejl kommunicerade de mer, använde fler uttryck och ställde fler
frågor (Sundqvist & Rönnberg, 2010; Gandell & Sutton, 1998).

2.4.5. Fallstudier
Det har gjorts en del fallstudier om personer som kommunicerar med bliss. Kausrud och
Ottem (2000) beskriver hur en pojke med grav språkstörning introducerades för bliss i
syfte att göra det talade språkets struktur och uppbyggnad visuellt tydligt. Pojken hade
svårt att lära sig bokstäverna varpå läsning uteslöts som metod. Bliss ansågs som ett
passande hjälpmedel. Efter ett skolår med blissanvändning var pojken mer
kommunikativt aktiv och talade i längre meningar, även om språkförståelsen och
ordförrådet inte var mätbart förbättrat. Under det kommande skolåret kunde pojken
även lära sig att läsa genom att bokstavsljud kopplades till blisstecken. I och med en
förbättrad läsförmåga valde pojken att sluta med bliss.

En longitudinell fallstudie om en av de första personerna som kommunicerade med bliss
har också gjorts (McNaughton, 2003). Bliss introducerades till en i flicka i sex års ålder
för att öka hennes kommunikativa möjligheter då hon endast hade ett fåtal gester som
hon kunde kommunicera med. Genom bliss utvecklades hennes kommunikation och
hon lärde sig läsa och skriva i grundskolan. Författaren påpekar att bliss är viktig för
språkutvecklingen av två orsaker. För det första kan det vara ett mellanled mellan
bildlik grafisk kommunikation och läsning som kommunikationssätt. För det andra kan
det vara ett språk att växa med där man själv kan generera nya ord. Det sistnämnda blir
ännu viktigare om man aldrig behärskar stavning till fullo (McNaughton, 2003).
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I en fallstudie av Brekke och von Tetzchner (2003) beskrivs övergången från ett mer
bildlikt kommunikationssystem till bliss. Innan bliss introducerades vid nio års ålder
hade pojken i studien redan börjat använda enskilda bilder för olika begrepp. Bilden
PISTOL kunde till exempel även betyda FARLIG. Resultatet blev att endast ett fåtal
personer kunde förstå vad han menade. Eftersom läsförmågan var begränsad ansågs
bliss vara ett passande kommunikationssystem. Bliss ledde dock till en bättre
läsförmåga då pojken insåg att bokstäver också kunde användas kommunikativt. Genom
blisskommunikation utökades pojkens ordförråd och meningarna blev längre. Han lärde
sig även olika strategier för att uttrycka vad han ville och hans roll i samtal blev mer än
bara att svara på ja/nej frågor (Brekke & von Tetzchner, 2003).

En annan longitudinell fallstudie berättar om en ung man i behov av AKK som växte
upp i ett flerspråkligt samhälle (Soto & Seligman-Wine, 2003). Från att ha
kommunicerat med foton på olika objekt, introducerades han för bliss vid tre års ålder.
Pojken fick till stor del välja vilka ord han ville ha på sin blisskarta och den skrivna
texten ovanför blisstecknen fanns på två olika språk. I skolålder lärde han sig läsa och
skriva. Han behärskade dessutom båda språken i sin omgivning. Som vuxen har han valt
att kommunicera med bliss eftersom det går fortare än att stava sig fram.

2.5. Motiv för studien

Forskning som belyser bliss i kommunikativa situationer är relativt liten. I vissa studier
ges synpunkter på hur man effektivt lär sig bliss (Schlosser & Lloyd, 1993; Shepherd &
Haaf, 1995). Därför kan det vara intressant att utforska hur inlärningen skett för
personer som aktivt kommunicerar med bliss. För att undersöka hur deras
kommunikation ser ut i dagsläget kan det vara av värde att ta reda på hur deras
kommunikativa utveckling sett ut. Falkman, Dahlgren Sandberg och Hjelmquist (2002)
visade i en studie att barn som kommunicerar med bliss tar få initiativ till
kommunikation, men det saknas helt studier över hur personer som kommunicerar med
bliss själva upplever sitt kommunikationssätt och sina kommunikativa möjligheter samt
hur de upplever att de blir bemötta från omgivningen då de kommunicerar. Det behövs
därför forskning om hur personer som kommunicerar med bliss upplever sina
kommunikativa möjligheter med fokus på inlärning, möjlighet till kommunikativ
utveckling, social interaktion och bemötande.

3. Syfte
Syftet med studien är att undersöka hur personer som kommunicerar med bliss upplever
sina kommunikativa möjligheter. Fokus ligger på deras blissinlärning, möjligheter till
kommunikativ utveckling, social interaktion samt bemötande under olika skeden i livet.
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4. Metod

4.1. Deltagare

4.1.1. Val av deltagare

För att delta i denna studie skulle intervjupersonerna vara erfarna kommunikatörer med
bliss.  En åldersgräns sattes vid 15 år för att försäkra om att deltagarna med all
sannolikhet kommunicerat med bliss i flera år och hade bildat åsikter om hur det är att
kommunicera med bliss. För att få ett större perspektiv på deras upplevelser i olika
situationer från skola till arbete behövdes vuxna deltagare.

Förfrågningar efter intervjupersoner som skulle passa in i denna studie tillsammans med
ett brev om studien skickades till yrkesverksamma logopeder samt till personer inom
blissnätverk.  Kontakt kunde etableras med en intervjuperson via logoped och fyra
intervjupersoner via ett blissnätverk. Då en potentiell intervjuperson inte kommunicerat
med bliss på flera år, utan övergått till läs- och skrivkommunikation, valdes deltagaren
bort efter gemensam överenskommelse. Alla fyra personer som intervjuades var män.
Fyra deltagare bedömdes vara ett rimligt antal för studiens omfattning.

4.1.2. Beskrivning av deltagare
Alla fyra deltagare har fått nya namn i studien för att säkra deras anonymitet (se Tabell
1). Pilotstudien valdes att inkluderas i studien då den innehöll mycket intressant och
värdefull information samt att inga större förändringar vad gäller metod och
intervjufrågor gjordes inför övriga intervjuer.

4.1.2.1 Emil (pilotstudie)
Vid intervjun var Emil en 18-årig elev vid gymnasiet. Han intervjuades hemma på
hemorten. Under skolterminerna bodde Emil på ett studenthem i en annan stad för att gå
på ett gymnasium för personer med rörelsehinder. Intervjun genomfördes en förmiddag
i mitten av augusti och varade i lite mer än två timmar utan någon paus. En assistent
närvarade under intervjun och tolkade det Emil kommunicerade. Emil kommunicerade
med en standardkarta. Emil pekade på blisskartan med tummen. Rörelserna var inte
alltid precisa vilket gjorde att han vid vissa tillfällen fick peka flera gånger för att det
skulle bli rätt. Emil var rullstolsburen och under intervjun hade han blisskartan framför
sig på köksbordet. I vanliga fall hade han blisskartan på ett bord som satt fast på
rullstolen eller så kommunicerade han via datorn. Emil använde alfabetsraden vid flera
tillfällen för att stava till exempel namn som inte fanns med på blisskartan. För att
signalera ja och nej användes ofta vokalisering. Bliss introducerades för Emil när han
var tre år.

4.1.2.2 Oscar
Oscar var 29 år och bodde på ett gruppboende med en egen lägenhet. Intervjun gjordes i
Oscars lägenhet utan att någon personal närvarade då Oscar inte hade behov av
assistans.  Det var en eftermiddag i mitten av september som intervjun gjordes.
Intervjun varade i nästan fyra timmar med en kort middagspaus för Oscar efter ca halva
tiden. Oscar använde mest en blisskarta som satt fast i en pärm och på den hade han
förutom standardtecknen även infogat några ytterligare blissord. Han hade även flera
blisskartor liggandes på olika platser i lägenheten. Utöver blisskartorna använde han en
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Rolltalk samt den stationära datorn som kommunikationshjälpmedel vid intervjun.
Vokalisering användes för ja och nej och även icke-verbala gester användes i
kommunikationen. Oscar pekade tydligt på blisskartan och förstod snabbt att
intervjuaren inte kunde läsa texten om han pekade mitt på ordet, vilket gjorde att han
började peka på sidan istället. Det var när Oscar började skolan som bliss introducerade
för honom som kommunikationshjälpmedel. Då var han sju år.

4.1.2.3 Lukas
Lukas var 44 år och bodde i ett hus tillsammans med sina assistenter. Intervjun gjordes
hemma i Lukas vardagsrum tillsammans med två assistenter som turades om med att
tolka det Lukas kommunicerade med bliss. Intervjun varade i tre timmar inkluderade en
lunch på 40 minuter. Vokalisering användes för att signalera ja och nej. Lukas satt i
rullstol och hade en grav motorisk funktionsnedsättning. Han hade en lampa på sina
glasögon som han använde för att lysa på blisstecknen. Blisskartan hade ungefär 500
blisstecken. Den satt fastskruvad på en tavla i Lukas ögonhöjd. Lukas kommunicerade
med bliss väldigt snabbt, men var inte så precis i sitt pekande. Assistenterna var
däremot erfarna. De visste oftast vad Lukas menade och tolkades något fel var Lukas
snabb med att rätta det. Lukas hade kommunicerat med bliss sedan han var nio år.

4.1.2.4 Hugo
Hugo var 45 år och bodde i en lägenhet tillsammans med assistenter. Intervjun gjordes
hemma i Hugos kök tillsammans med en assistent som tolkade det Hugo uttryckte. Det
var en eftermiddag i slutet av september som intervjun gjordes och den varade i tre
timmar. Intervjun pågick under den inledande fikastunden. Hugo föredrog att
kommunicera med tal istället för med bliss. Talet var svårförståligt då det nästan endast
bestod av vokaler, men assistenten var en erfaren tolk vilket gjorde detta
kommunikationssätt möjligt. Hugo hade tillgång till en mobil med en blissapplikation
samt en blisskarta med 600 tecken under intervjun som han använde för att förtydliga
det han sade. Att kommunicera med bliss tog lång tid för Hugo och han använde sig av
den metoden endast ett fåtal gånger under intervjun. Hugo tillhörde en av de första som
fick lära sig bliss i Sverige. Då var han sju år.

Tabell 1: Beskrivning av intervjusituation.

Namn Ålder Antal år med
blisskommunikation

Plats Tid Kommunikationssätt Närvarande

Emil 18 15 Hemma 10.00-
12.15

Blisskarta,
vokalisering

Emil, assistent,
två

logopedstudenter.

Oscar 29 22 Hemma 15.15-
19.00

Blisskarta, Rolltalk,
dator och vokalisering

Oscar, två
logopedstudenter,

mormor och
morfar under

delar av intervjun

Lukas 44 35 Hemma 10.30-
13.30

Blisskarta, pekar med
en ögonlampa,
vokalisering

Lukas, två
assistenter, två

logopedstudenter

Hugo 45 38 Hemma 13.00-
16.00

Vokalisering,
blisskarta, mobil med

blissapplikation

Hugo, assistent,
två

logopedstudenter
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4.2. Procedur och material

Studien baseras på intervjuer utifrån en halvstrukturerad livsvärldsintervjuform (Kvale
& Brinkmann, 2009). En halvstrukturerad livsvärldsintervjuform handlar om att förstå
"teman i den levda vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget perspektiv" (Kvale
& Brinkmann, 2009 s. 43).  En halvstrukturerad intervju innebär att intervjun kan ta
olika vägar beroende på vad intervjupersonen berättar. Som utgångspunkt finns olika
teman innehållande förslag på frågor. Hur frågorna besvaras kan variera.  Kvale och
Brinkmann (2009) beskriver att en halvstrukturerad livsvärldsintervju liknar ett
vardagssamtal på ett professionellt sätt eftersom den innehåller ett syfte och en specifik
teknik.

4.2.1. Intervjumall
De kommunikativa rättigheterna ligger som grund för innehållet i intervjumallen.
Forskningsfrågor utformades utifrån syftet med studien. För att de akademiska
forskningsfrågorna skulle bli lättare att förstå och locka fram berättelser från deltagarna
skapades ett antal intervjufrågor till varje forskningsfråga (Kvale & Brinkmann, 2009).
Förhoppningen var att ställa öppna frågor, men slutna frågor förbereddes för att locka
fram svar. Sammanlagt bestod intervjumallen av 14 forskningsfrågor inom inlärning,
utveckling, social interaktion samt bemötande i olika livsskeden.

Inlärning handlar om hur personerna lärde sig bliss samt vilket kommunikationssätt de
använt innan bliss introducerades.

- Vilket kommunikationssätt användes innan bliss introducerades?
- Hur gick den första blissinlärningen till?
- Hur användes bliss i skolan?

Med utveckling menas vilka möjligheter de har haft att utveckla sin kommunikation
under åren. Här efterfrågas hur de upplever sitt kommunikationssätt samt hur bliss för
deras del har utvecklats både språkligt och tekniskt.

- Vilken möjlighet till utveckling av blisskommunikationen fanns i skolan, på
arbetet samt på fritiden?

- Hur har blisskommunikationen förändrats genom åren?
- Vilka för- och nackdelar finns med bliss?
- Vilka strategier använder personer som kommunicerar med bliss när ordet

saknas på blisskartan?

Social interaktion syftar till hur personer som kommunicerar med bliss upplever att det
är att kommunicera med andra och vilka möjligheter de får till kommunikation.

- Vilka möjligheter till social interaktion upplever personer som kommunicerar
med bliss att de har i skolan, på arbetet och på fritiden?

- Hur upplever personer som kommunicerar med bliss att det är att prata inför
flera människor?

- Ges förutsättningar till aktivt deltagande i samtal?
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Bemötandet innebär både hur personer som kommunicerar med bliss upplever att de blir
bemötta och hur de önskar att det ska vara. Exempel på forskningsfrågor:

- Vilken upplevelse har personer som kommunicerar med bliss från
kommunikation med okända?

- Hur upplever personer som kommunicerar med bliss att de blir bemötta?
- Vilken tanke har personer som kommunicerar med bliss om vad omgivningen

tycker om bliss?
- Vad tycker personer som kommunicerar med bliss är ett bra bemötande?

4.2.2. Förberedelser för intervju
Deltagare kontaktades via mejl i maj och juli 2013 med en intresseanmälan samt bifogat
informationsbrev om studien (se bilaga 3). I början av augusti genomfördes en
pilotstudie med en person som kommunicerar med bliss varpå övriga personer
kontaktades för att boka in tider för intervjuerna under september månad. Deltagarna
fick själva välja vilka tider och platser som passade dem. De fick även möjlighet att
ställa frågor i varje mejlkontakt. Innan intervjun gjordes, läste intervjuaren upp ett
standardiserat samtycke för deltagaren (se bilaga 4). Samtycket som bekräftades med
bliss eller vokalisering filmades, bandades och transkriberades för att undvika
missförstånd.

4.2.3. Inspelning av intervju
Samtliga intervjuer filmades med CANON HD - videokamera LEGRIA HF R46 och
anteckningar fördes. För säkerhets skull spelades även ljudfiler in med en Digital
Diktafon Olympus WN-405 PC under alla intervjuerna. Under pilotstudien spelades en
ljudfil in under endast halva intervjun med en iPhone 5. Filmmaterialet, ljudfilerna och
anteckningarna användes för transkription.  För att ta del av intervjupersonernas
ansiktsuttryck och gester riktades filmkameran under största delen av intervjun mot
deras överkropp. Exempel på hur de hanterade sin blisskarta filmades också.

4.2.4. Övrigt material
Utöver intervjuerna har tre mejl och ett dokument lagts till i analysen med godkännande
från deltagarna. I informationsbrevet som skickades ut förbereddes de på att frågor
skulle ställas om till exempel deras blissinlärning. En deltagare skickade därför två mejl
till anhöriga för att ta reda på hur den tidiga blissinlärningen gått till. Innehållet i deras
mejlkonversation har inkluderats i resultatet.

Dokumentet består av en rapport från en arbetsterapeut där den tidiga blissinlärningen
hos en annan deltagare beskrivs. Rapporten skrevs under deltagarens skolgång.

En deltagare mejlade även författarna dagen efter intervjun med svar på en fråga som
han varit osäker på. Deltagaren hade frågat närstående som bekräftade svaret. Detta har
också lagts till i resultatet.

4.2.5. Transkription
Transkriptioner av intervjuerna gjordes kort tid efter att intervjuerna genomförts för att
minska risk för feltolkningar. Pilotstudien transkriberades av båda författarna



16

tillsammans medan de övriga intervjuerna delades upp. Transkriptionerna
kontrollerades av båda författarna genom att titta på intervjufilmen och kontrollera
transkriptionerna två gånger var. Transkriptionerna följer internationellt vedertagna
principer för att transkribera AKK-samtal (von Tetzchner & Martinsen, 2002) (se bilaga
5). Utöver de transkriberingsprinciper som presenterats i bilagan har författarna även
använt några förkortningar och generella tecken. De är:

LI = logopedstudent (intervjuare)
LF = logopedstudent (filmare)
PA = personlig assistent (vid flera assistenters närvaro används PA1 och PA2)
MM = mormor
MF = morfar
/.../ = borttaget material, sammandragning
((xxx)) = handling

I transkriptionerna utelämnades personnamn (till exempel namn på bekanta,
yrkespersoner i omgivningen, bostadsort, skola och så vidare) eller ersattes med
neutrala X, Y och Z.

4.2.6. Tolkning av yttranden
Vid tolkning av yttranden kan det vara svårt att avläsa intentioner hos personen som
kommunicerar med bliss. Under intervjuerna riktades filmkameran mot personen som
kommunicerade med bliss för att göra tolkningen av yttrandet lättare. Genom mimik
och gester kunde intentioner avläsas.

Blissmeningar saknar ofta punkt och andra skiljetecken i samtal. Oftast är yttranden
korta och inga problem uppstår när punkter läggs till i tolkning. Vid längre yttranden
kan däremot tolkningen bli godtycklig. Det underlättar därför att ha assistenter som
hjälper till med tolkningen.

Grammatiska utelämningar är vanligt förekommande eftersom det är tidskrävande att
kommunicera med bliss samtidigt som man använder grammatiska markörer. I tre av
fyra intervjuer har assistenter agerat tolk och läst vad personen som kommunicerar med
bliss uttryckt. Ofta använder assistenten grammatiska böjningar utifrån situation trots att
personen som kommunicerar med bliss inte uttrycker det. I de skrivna intervjuerna har
assistententens ord transkriberats då filmningen inte varit tillräckligt tydlig för att
avgöra exakt hur personen som kommunicerar med bliss har använt sin karta. Detta
betyder att den grammatiska strukturen i de transkriberande yttrandena är inkonsekvent.

Blisskartan innehåller ett begränsat ordförråd vilket gör att personer som kommunicerar
med bliss har svårt att använda synonymer. Till exempel används ordet BRA frekvent i
intervjuerna vilket återspeglas i resultatdelen i denna studie.

I denna studie är innehållet i fokus snarare den språkliga förmågan hos personen som
kommunicerar med bliss. Därför har studien fokuserat på att tolka innebörden i
yttranden snarare än hur yttranden byggs upp.
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4.3. Analys och bearbetning av data

Då syftet med studien är att personer som kommunicerar med bliss ska få möjlighet att
berätta om sina erfarenheter och upplevelser med sitt kommunikationssätt, valdes en
metod som tillät en så familjär känsla som möjligt. Intervjuerna blev samtal som tog
olika riktningar beroende på deltagare. I transkriptionerna blev det därför också en hel
del material som enkelt kan klassas som småprat. Intervjupersonerna berättar om väder,
olika länder de tycker om, gemensamma bekanta, diskuterar senaste fotbollsmatchen
och ställer frågor om författarna. Detta visar en kommunikativ kompetens, men har
ingen övrig betydelse för studiens syfte och har därför tagits bort från analysen. De
transkriberade intervjuerna delades upp utifrån deltagarnas olika yttranden.

Nedanför finns ett utdrag ur transkriptionen för intervjun med Emil. Han beskriver hur
det är att möta okända människor på stan.

Emil: DE SOM JAG MÖTA PÅ STAN eller SÄGA/TALA
PA. Ja.
Emil: MED MIG
PA: De kommer ofta och pratar med assistenten. De är ofta så här att "prata
med Emil" istället.
LI: Eller att de pratar över huvudet ibland över dig? De tror inte att du kan
säga någonting så vänder de sig till assistenten istället. Hur gör du då? Är
det assistenten som säger till eller är det du som?
Emil: BABY
PA: Baby, de pratar ofta babyspråk till han.

Deltagarnas yttranden komprimerades sedan. Feltolkningar och kommentarer från
övriga som sades medan Emil byggde upp sitt yttrande togs bort. Personliga assistentens
kommentar på slutet fickr stå kvar för att förhindra feltolkning.

Emil: DE SOM JAG MÖTA PÅ STAN SÄGA/TALA MED MIG BABY
PA: Baby, de pratar ofta babyspråk till han.

De komprimerande yttrandena kategoriserades i 13 underkategorier till de fyra
tematiska områdena inlärning, utveckling, social interaktion och bemötande.
Kategorierna utformades efter materialet som framkom i intervjuerna och baserades på
kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2003).

4.4. Etiska övervägande

Allt material lösenordskyddades och intervjupersonerna kodades med ett löpnummer
samt med en pseudonym. Kodlista för löpnummer och pseudonym, namn och
kontaktuppgifter samt video- och ljudinspelningar förvaras inlåsta i ett arkivskåp vid
enheten för logopedi vid Uppsala universitet.

Negativa konsekvenser med deltagande i studien innebär intrång i deltagarens integritet.
Material som kan avslöja deltagarnas identitet har därför tagits bort så långt det är
möjligt. Personer och platser har fått nya namn, till exempel namn på personer i
omgivningen, skola, bostadsort och så vidare.
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Deltagarna fick även möjlighet att lägga till eller ta bort material efter intervjuns
genomförande. En deltagare krävde att få en kopia av sin intervjufilm, vilket han fick.

5. Resultat

5.1. Inlärning

Utifrån deltagarnas svar på frågorna om inlärning kunde tre underkategorier urskiljas:
blissinlärning, skola och läs- och skrivförmåga.

5.1.1. Blissinlärning
Det som framkommit under intervjuerna är att deltagarna inte kommer ihåg mycket av
den tidiga blissinlärningen.

Emil berättade att innan han fick bliss använde han bilder för att kommunicera. Bliss
introducerades för honom redan vid 3 års ålder av en logoped på habiliteringen. I skolan
fanns inga möjligheter till blisslektioner. Han mindes att han hade en liten karta från
början som sedan utökades, men att han har fått lära sig själv genom att använda den.

LI: Vet du ungefär hur stor karta ((pekar på bliskartan))?
Emil: LITEN

LI: Vad tyckte du om bliss i början? Var det lätt eller svårt?
Emil: LÄTT

Bliss introducerades för Oscar i skolan. Innan dess använde han tecken och
pictogrambilder för att kommunicera. Mamma beskrev i ett mejl hur Oscar inte var
intresserad av bliss i början. Läraren gav sig inte och Oscar lärde sig bliss snabbt även
om han tyckte att det var svårt. Från början lärde sig Oscar få blissord med enstaka
tecken på en liten karta. Sedan blev det fler och fler . Han tyckte även om att göra
hemsnickrade ord, men det var något som inte alltid uppskattades av läraren.

Oscar: MAN BÖRJA HITTA BLISSYMBOL LITEN ORD MAN GÖR
MOTSATSEN-TILL ÖVER "under" (blissord) TID.

Oscar berättade att det var hans gamla lärare som inte uppskattade de hemsnickrade
orden som han gjorde. Han berättade även att han började lära sig några blisstecken som
sedan ökades allt eftersom. Oscar hade blisslektioner och bliss fanns även i
klassrummet, men han kom inte ihåg om läraren skrev med blissymboler på tavlan.

Lukas kommunicerade via ögon, gester och mimik innan bliss introducerades i skolan
vid sju års ålder.

Lukas: JAG GLÖMDE. JAG VAR SÅ LITEN. JAG HAR GLÖMT /…/ JAG
OLIKA PERSONER PÅ SKOLA. OCH JAG TROR ATT JAG HAR EN
PAPPER OM HUR BÖRJA /…/ JAG TROR JAG DRAR UT PAPPER
SENARE.
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Lukas kom inte ihåg hur han lärde sig bliss, men mindes att han var ointresserad i
början. Han hänvisade till ett dokument som en arbetsterapeut skrev 1982. I det skrev
arbetsterapeuten att när Lukas började skolan kunde han kommunicera med sin familj
genom att tydligt signalera ja och nej. Personalen trodde att han hade mer att säga och
därför testade man bliss. I början gick mycket tid åt att hitta ett bra hjälpmedel för att
använda bliss. Man testade att använda olika hjälpmedel som manövrerades med foten,
hakan, pedaler, pekpinne och huvudet men ingenting fungerade. Till slut kom de fram
till att en pannlampa skulle vara det bästa. Första tiden gick till att få Lukas intresserad
och motiverad till att använda pannlampan genom lek. Efter ett års träning började
Lukas kunna lysa på stora blissymboler, men det skedde inte spontant. De få yttranden
han producerade var enformiga och upplevdes tjatiga under de första åren, till exempel
GÅ KÖPA BRÖD upprepades under flera veckor. Personalen funderade ett tag om bliss
verkligen var något för Lukas. Då började det lossna för honom. Han använde
blisstecknet för FRÅGA i stor utsträckning. Han var nyfiken, frågade ofta varför och
ifrågasatte vissa saker. Lukas intresse för att kommunicera i olika sammanhang och
miljöer ökade och vid tioårsåldern var han en mycket kommunikativ kille med humor,
stort intresse för att prata och hade en fin förmåga att använda bliss. Vid 14 års ålder
kommunicerade han med en blisskarta  med 450 ord.

Lukas trodde sig minnas att de hade blisslektioner i skolan tillsammans med andra
elever som kommunicerade med bliss. Det fanns blisstecken i klassrummet, men han
hade inga läxor i bliss vad han kunde minnas.

Innan skolan introducerade bliss för Hugo när han var 7 år hade han använt sig av
ljudliknande tal. Han gjorde sig förstådd genom att svara jag och nej på frågor. I början
var han ointresserad av bliss.

Hugo: "I början gillade jag inte bliss."/…/ "Jag ville prata istället." (tal)

Hugo berättade att han ville träna talet istället för att lära sig bliss, men förstod senare
att bliss var bra. Han hade även en kompis som kunde förstå och hjälpa honom. I början
fick han lära sig några tecken åt gången genom blisslektioner tillsammans med andra
som också lärde sig bliss.

Hugo: "I början bara orden." (tal)
LI: Lärde ni er att göra meningar eller var det mest substantiv från början?
Var det mest namn på saker och så då?
Hugo: "Känslor, det också" /…/ "Efterhand blev det meningar men började
med orden." (tal)

Hugo nämnde även att läraren använde bliss för att testa förståelsen hos blisseleverna.

5.1.2. Skola
De tre äldre deltagarna i den här studien hade alla gått på samma skola som var speciellt
inriktad för personer med funktionsnedsättningar.

Emil som var yngst av deltagarna gick i en integrerad Montessoriskola upp till årskurs 9
och därefter i en gymnasieskola för rörelsehindrade. Emil trivdes väl i skolan nu, men
han berättade att han tidigare kände sig ensam.



20

Emil: I BÖRJAN g-r-u-n-d "grundskola" (PA tolkning, Emil bekräftar) OCH
PÅ DAGIS JAG KÄNNA ENSAM.

Han upplevde att de andra inte pratade med honom för att de var rädda. I grundskolan
saknade Emil kompisar. Det var endast vuxna som han kunde prata med för de andra
förstod inte bliss. Ibland var Emil tyst eftersom ingen hörde eller såg att han försökte
säga något. Han upplevde dock att han fick möjlighet att uttrycka sig. På gymnasiet
hade han många kompisar som han kunde prata med. Han kommunicerade med bliss
och genom datorn.

LI: När lärare ställer frågor till dig i skolan, fick du tid på dig att svara?
Emil: PÅ MIN NYa SKOLA FÅ.

Emil trivdes bra på gymnasiet. Han tyckte att allt var roligt förutom lov, helger och
raster vilket han tyckte var onödigt. I skolan kommunicerade han mycket med bliss.
Han kände att han hade mycket att berätta.

LI: Kommer du ihåg vad du tyckte var roligt att göra i skolan då?
Emil: JAG TYCKER OM ALLT MEN INTE LOV OCH HELGER OCH
RASTER. /…/ o NÖDIGT.

Att studera vidare på högskola var något som Emil drömde om. Han förstod inte varför
inte alla ville studera på högskola. Han hade redan en genomtänkt plan om att först
studera naturvetenskap på Komvux för att få hela grunden inför högskoleutbildningen.

LI: Vad vill du jobba med då sen när du är klar med skolan? Vet du det?
Emil: RAK TILL HÖGSKOLAN FÖRSTÅR INTE
PA: Ja, folk som inte gör det? Som inte drar till högskolan direkt.
Emil: MEN JAG VILL LÄSA FÖRST /…/ k-o-m-v-u-x /…/ NATUR
VETENSKAP /…/ JAG VILL HA ALLT HELA. /…/ g-r "grunden" (PA
tolkar, Emil bekräftar)

Oscar, Lukas och Hugo gick på samma skola för personer med olika
funktionsnedsättningar där även ett internat bedrevs. Det var i skolan som de fick lära
sig bliss.

Oscar trivdes bra i skolan och det roligaste var att jobba med datorn. Han upplevde att
han fick tid och möjlighet till att svara på frågor. Till och från skolan fick Oscar åka
taxi, vilket han tyckte var roligt.

Oscar: ÅKA TAXI TILL SKOLAN OCH HEM FRÅN SKOLAN JAG.

Lukas mindes skolan som rolig men att han ibland var ledsen och saknade familjen
eftersom de var långt borta. Han upplevde internatet som positivt, men har var orolig för
hur situationen ser ut idag.

Lukas: DE ARBETA MED CP OCH VI BODDE PÅ SKOLAN. OCH JAG
TROR VARA BRA ATT BO PÅ SKOLAN FÖR JAG BEHÖVDE INTE ÅKA
MELLAN X (namn på hemort) OCH Y (namn på stad där skolan låg)
PERSON VARJE DAG.OCH JAG TROR ATT Z (namn på skola) ÄR LITE



21

SOM FÖRUT. DE FÅR ÅKA SOM BOLLAR MELLAN HEMMET OCH
SKOLAN OCH JAG SE MYCKET FARLIGT ATT DE ÅKER MELLAN
SKOLA OCH HEM DÅ. FÖR DE BEHÖVER VARA MER BARN OCH
LEKA OCH HA ROLIGT PÅ SKOLAN. INGEN FEL PÅ MIG. VIKTIGT
ATT BARN BOR PÅ SKOLAN OCH ALLA PERSONER HADE TREVLIGT.

SO var det ämne som Lukas tyckte var roligast och även i vuxen ålder var han
intresserad och engagerad i samhällsfrågor. Han berättade att när han var 14 år åkte han
runt i olika skolor och höll föredrag.

Hugo berättade att skolan även var en förskola för länge sedan, och att han flyttade dit
redan som ettåring. Han gick i skolan i 19 år från förskolan upp till nian. Han berättade
att det tog lite längre tid för honom eftersom han hade svårt med talet. Hugo berättade
att han tyckte bra om skolan och att han lärde känna och förstå många med olika
funktionsnedsättningar som kommunicerade på olika sätt.

Hugo: "Jag förstår många talskadade med på grund av det."/…/ "De pratar
med ögonen." (tal)

Det som Hugo tyckte var roligast i skolan var att "prata med munnen" och hjälpa andra
personer med funktionsnedsättning så att de vågade prata och få sin röst hörd. Han
kunde förstå de andra eleverna med kommunikativ funktionsnedsättning vilket skolans
personal inte alltid gjorde.

5.1.3. Läs- och skrivförmåga
Emil berättade att han fick lära sig att skriva redan på förskolan. Han bokstaverade ofta
ord som inte finns på blisskartan.  Emil varierade mellan att använda bokstäver och
blisstecken när han skrev på datorn.

Emil: JAG SKRIVA s-v-e-n-s-k-a MED BLISS b-l-i-s-s-y-n JAG SKRIVA
MED BLISSGRAMMATIK.

Emil beskrev att han försökte skriva grammatiskt, men när han inte tänkte på hur han
skrev blev det si och så med grammatiken. Han berättade även att det var genom bliss
som han började lära sig att läsa i årskurs 3. Han tyckte det var svårt att ljuda ihop orden
och sedan förstå vad han läst. När Emil skulle läsa en text tog han ofta hjälp av sin
assistent för att se om han förstått rätt, men han ville testa att läsa först innan han fick
hjälp.

Emil: IDAG INTE HÖRA I HUVUDET ETT LÅNGT ORD. /…/ JAG KAN
LÄSA EN TEXT MEN JAG VET INTE OM JAG INTE HAR FÖRSTÅTT.

Oscar kunde skriva lite, men använde mest bliss. I datorn hade han ett blissprogram som
han använde när han skrev och sedan klistrade in texten i till exempel ett mejl. Oscar
var kunnig med datorn och orienterade sig väl bland olika hemsidor genom att skriva
olika sökord och leta sig fram. Mejlkonversationer var något som Oscar använde sig
flitigt av. Oscar kunde skriva namn och mejladress som bokstaverades för honom.
Genom ett uppläsningsprogram på datorn kunde Oscar hitta det han sökte då han hade
en svag läsförmåga.
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När Lukas ville skriva bad han assistenten skriva det som han kommunicerade med
bliss. Han berättade att han kunde läsa om han fick tid.

LI: Kan du läsa eller skriva eller är det bara bliss som gäller bara?
Lukas: BLISSYMBOLER OCH JAG KAN LÄSA OM JAG FÅR TID.

Hugo berättade att han kunde alfabetet, men att han hade svårt att koppla ihop
bokstäverna. Assistenten förklarade att Hugo hade grav dyslexi, att han såg det första
och andra ordet men sedan började orden att hoppa.

Hugo: "Jag kan alla bokstäver i alfabetet men kan inte koppla ihop dem."
(tal)

Hugo klarade av att läsa bliss. Enligt honom var det mycket enklare att läsa bilder. När
han skrev använde han bliss.

5.2. Utveckling

Utveckling innebar både hur blisskommunikationen hade förändrats genom tiderna och
vilka upplevelser deltagarna hade av att använda detta kommunikationssystem. Detta
delades in i underkategorierna kommunikation i dagsläget, teknik, när orden inte finns
och fördelar och nackdelar med bliss.

5.2.1. Kommunikationsutveckling i dagsläget
Oscar: JAG GÅR PÅ EN DAG SKOLA.

Oscar berättade att han gick i skolan en eftermiddag i veckan sedan hösten 2006. Där
fick de lära sig bliss och gjorde olika projekt. Till exempel visade han att de hade skrivit
en broschyr med bliss om ett museum. Han hade också en extrakarta med blissord som
de hade gjort i skolan där det till exempel fanns en med svordomar.

Oscar hade även kontakt med en logoped en gång om året där de diskuterade hur
kommunikationen och de olika hjälpmedlen fungerade.

Hugo berättade att han endast träffade logopeder på kurser och på sin arbetsplats men
aldrig för sin egen del om utveckling av kommunikationen. Han tyckte att de inte hade
något att tillföra honom längre.

5.2.2. Teknik
Lukas använde en ögonlampa för att lysa på olika blissord på sin karta. Han hade använt
talsyntes också, men tyckte inte om det eftersom han kunde kommunicera med bliss
snabbare än talsyntesen kunde prata. Hugo tyckte talsyntes kunde vara svårt ibland då
vissa ord lät bra medan andra inte gjorde det. Emil däremot tyckte att talsyntes var bra
och han använde det alltid.

LI: Använder du talsyntes något?
Emil: NU ALLTID
LI: Vad tycker du om det?
Emil: BRA
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Ett annat vanligt hjälpmedel som också hade funnits en tid var dator. Oscar visade ett
mejl från sin mamma där de första datorerna han fick som hjälpmedel beskrevs. I början
fungerade inte blissprogrammen på datorn som de skulle. Programmen hängde sig hela
tiden och datorn stod och blinkade. Den var ofta trasig. Nu fungerade det bättre och
Oscar berättade att han tyckte om att jobba med datorn. Han använde ett anpassat
tangentbord och talsyntes för att lättare kunna kommunicera med bliss. Oscar hade även
en Rolltalk med bliss bildbas.

Oscar: DEN VAR MYCKET TRASIG.
LI: Var den mycket trasig? Men funkar den nu?
Oscar: "ja" (vokalisering)
/.../
Oscar: "Jag har blissymbol i/inne dator" (Rolltalk)

Även Hugo tyckte att datorer var ett bra hjälpmedel. Han köpte en egen bärbar dator när
kommunen inte hade möjlighet att ge honom en. Just nu använde han den inte så
mycket, men han berättade att bliss hade installerats och att han kunde söka nya
blissord. Hugo tyckte att en stor bärbar dator vore bra att ha när man kommunicerar
med folk ute. Man kunde då justera ljudet på talsyntesen bättre och eventuellt låta
personen läsa på skärmen istället. Problem uppstod dock om det regnar för då kunde
den gå sönder.

Hugo: "Ofta problem när det regnar. Jag måste ha ett bord med ett
regnskydd om jag ska en laptop" (tal)
PA: Hade du hellre velat haft en laptop än mobilen när vi är ute?
Hugo: "Ja, den är bättre att prata med" /.../ "Hörs bättre ljud. Blir inte så
högt ljud på en sån. De ser tecknet också." (tal)

Hugo berättade att flickvännen använde en surfplatta för sin blisskommunikation. Det
fungerade också bra. Det fanns en applikation med blisstecken och talsyntes som Hugo
hade fått hjälp med att installera på sin mobiltelefon. Hugo tyckte det fortfarande var
svårt att hitta blisstecknen på telefonen och att det tog lång tid. Det gick fortare med
blisskartan i papperversion. Han lärde sig dock att hitta mer och mer på mobilen. För
närvarande hade han ungefär 600 tecken i den, lika många som sin papperskarta, men i
applikationen fanns det möjlighet att ladda ner alla auktoriserade blisstecken och ord.

Hugo: "Det tar lång tid" /.../ "Den går lite fortare." (tal) ((pekar på
blisskarta))

Hugo: ((pekar på mobilen))
PA: Vad kan du göra med den?
Hugo: "Lägga upp alla blissymboler." (tal)

5.2.3. När orden inte finns

En återkommande åsikt hos deltagarna var att det skulle gå fort. Hugo, som sa att han
kunde alla blisstecken och ord som fanns, ville inte ha alla på sin blisskarta. Det tog för
lång tid att hitta det man ville. Vad gör man då om man vill säga något som inte är ett
auktoriserat blissord eller om det inte finns på blisskartan?
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Hugo förklarade att man alltid kunde söka upp nya blisstecken på databasen, men själv
kände han inget behov av det. Han kunde tala och då hade han fler ord att välja på. Om
assistenten inte förstod brukade han försöka ringa in ämnet och beskriva med andra ord.
Han använde både tal och blisstecken beroende på vad som fungerade bäst för att
assistenten skulle kunna gissa sig till vad han menade. Till exempel berättade Hugo om
skolan och ville specificera att han menade förskolan. Då assistenten inte kunde tolka
hans tal, plockade han fram blisskartan och pekade på BABY. Assistenterna fick helt
enkelt ha lite fantasi och lära sig. Hugo använde till exempel blisstecken TJOCK och
MJÖLK för yoghurt.

Hugo: "Jag provar andra tecken." (tal)
PA: Du säger det är inte det jag visar nu men nästan.
LI: Så som du gjorde när du menade förskolan men pekade på BABY?
Hugo: "Ja." (tal)
LI: Så då får man gissa och det funkar ju också.
Hugo: "Oftast." (tal)

Det var inte alltid som Hugo orkade kämpa för att göra sig förstådd och han trodde att
många med funktionsnedsättning kände likadant. Om det var något viktigt brukade han
få hjälp att skriva upp det. När något särskilt hade hänt skrevs det ned i ett block så de
andra assistenterna kunde läsa det och förstå vad Hugo kanske ville berätta. Ett annat
sätt var att ringa eller skriva sms till assistenten som var med om händelsen. Hugo
menade att han får kommunicerat det han ville säga, men att han inte brukade hitta på
nya ämnen utan valde att prata om saker assistenterna förstår.

Lukas upplevde också svårigheter med att förmedla vad han ville till sina assistenter.
Det var oftast när han hade lagt sig eller i övriga situationer när blisskartan inte var
tillgänglig. Då fick assistenterna ställa många ja/nej frågor och till slut brukade de
komma fram till vad Lukas vill. Han använde också ett fåtal egna tecken som
assistenterna förstod. Om det inte fungerade fick man helt enkelt hämta blisskartan.

Om det blisstecken Lukas ville säga inte fanns på blisskartan brukade han göra olika
kombinationer. Han tyckte det fungerade bra. Lukas kunde också använda inledande
bokstav som strategi och så fick assistenterna tolka. Till exempel om han ville prata om
Göteborg pekade han på blissordet STAD och sedan på bokstaven g.

LI: Hur gör du när du vill säga nånting så finns inte den symbolen på
tavlan?
Lukas: GÖR OLIKA KOMBINATIONER OCH JAG TROR DET GÅR BRA

Oscar brukade också använda kombinationer av blisstecken för att förmedla saker som
inte fanns på blisskartan. Han gjorde även egna ord, men det var lite olika om folk
förstod vad han menade eller inte. I ett mejl berättade morfar om en händelse när Oscar
var liten och en psykolog frågade vad kons barn hette. Oscar svarade NÄSTAN-
DETSAMMA-SOM KALL. Oscar använde också det modifierande blisstecknet
MOTSATSEN-TILL vid ett flertal tillfällen under intervjun.

Oscar: MIN NY MOTSATSEN-TILL "gamla" (blissord) LÄRARE./…/ FRÅN
1 /…/ OCH TILL 5 KLASS.
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Oscar: GÖRA EN/ETT ORD
LI: Du gör ett eget ord. Hur då?
Oscar: MED KOMBINATION
LI: Ja, men just precis. Du kan kombinera ord. Brukar folk förstå då?
Oscar: OLIKA

Emil visade hur han kombinerade ord för att visa vad han menade. Han använde
blisstecknen GUD och HUS för att skapa begreppet KYRKA eftersom det ordet inte
fanns med på standardkartan. Ett annat sätt var att använda bokstäver och stava vad man
menade. Emil pekade på bokstavsraden längst ner på standardkartan och förklarade att
det var så han gjorde när han ville säga något som inte fanns med på blisskartan. Emil
bokstaverade även för att kunna böja till grammatiska former. Till exempel sa han "nya"
genom att först peka på NY och sedan bokstaven a.

Emil: NU JAG VISAR BARA HUR JAG GÖR: NY a
PA: Ja, men precis. Du visar först att det är NY och sedan visar du a så blir
det "nya".

Emil visade också att man kan prata runt ämnet. Vid ett tillfälle i intervjun berättade
Emil om en bekant som arbetade som chef på ett företag. Blissordet CHEF fanns inte
med på standardkartan, så han försökte med HÖG. Då assistenten inte förstod honom,
fortsatte han med att peka ÖVER ALLA. Med ett par följdfrågor och lite fantasi kunde
assistenten nu förstå vad Emil ville berätta.

5.2.4. Fördelar och nackdelar med bliss
I samtalen med deltagarna blev det tydligt att de såg mycket positivt med detta
kommunikationssätt. Emil tyckte att det bästa med bliss var att han fick möjlighet att
prata och säga vad han ville. Han berättade också att bliss på datorn med talsyntes
gjorde att han kunde prata med en kompis som såg dåligt. Oscar sa att med bliss kunde
man säga allt. Han tyckte att bliss alltid fungerade bra bara man anpassade vilket
kommunikationssätt man använde. Till exempel använde han Rolltalk för att
kommunicera med personerna på gruppboendet.

LI: Kan du berätta någon gång det funkade bra att använda bliss?
Oscar: ALLTID /.../ ((pekar på blisstecken för gruppboende)) DE SOM BO
INTE KAN LÄSA
LI: Nej, just det. De kan inte läsa så som jag gör. Men då har du ju din
Rolltalk.
Oscar: "ja" (vokalisering och skratt)

Lukas tyckte det bästa med bliss var att han kunde prata snabbt med detta AKK. Hugo
lyfte fram att alla förstod honom när han använde bliss och att det förenklade
kommunikationen.

LI: Vad är bra med bliss?
Hugo: "Alla förstår mig då." /.../ "Det förenklar kommunikationen." (tal)

Generellt hade bliss gett deltagarna ett språk och en möjlighet att prata med kompisar,
assistenter och hemma med familjen. Hugo tyckte att alla borde använda bliss. Personer
som inte kunde läsa fick träna upp förmågan att tolka bilder och läskunniga personer
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kunde helt enkelt läsa vad som stod. Det skulle till exempel vara ett sätt att
kommunicera med personer som talar ett annat språk.

Medan Emil och Lukas inte såg några nackdelar med bliss, hade Hugo en del åsikter.
Han sa att småorden saknades i bliss, vilket gjorde att meningarna blev lite underliga.
Detta blev extra tydligt när han skrev sms med blisstecken.

LF: Finns det något som är dåligt med bliss?
Hugo: "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."
(tal)

Hugo tyckte egentligen inte om att prata med bliss. Han föredrog att ”tala med
munnen”. I perioder då han hade använt mer bliss hade också talet försämrats. För sin
egen del tyckte han att det var bättre att hålla talet igång.

En annan invändning som Oscar påpekade var att i kommunikation med bliss måste
samtalspartnern kunna läsa.

LI: Finns det något som inte är bra med bliss?
Oscar: MAN ÄR LÄSA
LI: Så som jag gör nu? Att man måste läsa?
Oscar: "ja" (vokalisering)

Med det sagt tyckte Oscar att det inte fanns något bättre alternativ än bliss. Det sa även
Lukas. Han påstod att han hade suttit som ett paket om han inte hade haft bliss och var
tacksam till skolan som tvingade honom att lära bliss.

LI: Om du inte hade haft bliss. Vad tror du hade hänt då?
Lukas: JAG SITTER SOM EN/ETT PAKET OCH GJORT INGET MEN JAG
TROR SKOLA VAR BRA

Jämförelsen om att man varit som ett paket återkom hos Emil. Hugo sa att det hade varit
svårare och att han blivit argare. Det hade varit frustrerande att inte bli förstådd.

5.3. Social interaktion

Här utforskades deltagarnas möjlighet till social interaktion och hur de upplevde att det
var att kommunicera med andra. Med betoning på kommunikation berättade deltagarna
om sin vardag. Underkategorierna här är social interaktion med olika personer, arbete,
fritid, språk, och blisskarta.

5.3.1. Social interaktion med olika personer
Deltagarna hade till viss del olika erfarenheter av hur det var att umgås med vänner och
att träffa okända människor. De allra flesta kände någon annan som kommunicerar med
bliss och tyckte det var bra. Hugo beskrev hur han brukade prata med sin flickvän som
också kommunicerade med bliss.
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Hugo: "Det är det jag menar att min tjej är bättre på bliss för hon måste ju
använda bliss för att prata." /.../ "Hon kan prata med det, hon är lite bättre än
vad jag är just nu." (tal)

Själv valde Hugo att "prata med munnen" och berättade att flickvännen förstod honom
"halvbra". De hade roligt tillsammans. Hugo berättade att han oftast valde att tala
eftersom det gick fortast. Om assistenten inte förstod, plockade man fram blisskartan.
Emil, Oscar och Lukas brukade också använda tal för att kommunicera "ja" och "nej".
Ibland användes både bliss och ljud.

Det berättades också om hur det var att prata med andra som inte kommunicerade med
bliss. Emil hade inga klasskompisar som kommunicerade med bliss. Han brukade
använda blisskartan på rullstolen när han pratade med sina vänner. Hans assistent fick
tolka. På skolan använde han en dator med talsyntes. Som många andra ungdomar
kommunicerade han via skrift med sina vänner på Facebook. Emil poängterade att det
var "ungdomssvenska" de pratade. Han berättade om klasskompisar som retades och sa
fula ord, men själv ville han inte säga sådana saker. Han tyckte om att prata med vuxna
och gamla.

Emil: SOM NÅGON KAN TILL EN PERSON SÄGA DU OCH DIN c-p m-o-
r-s-a /.../ JAG VILL SÄGA/TALA BARA MYCKET MOTSATSEN-TILL
SMUTSIG "ren" (blissord).

Lukas hade tillsammans med sina assistenter utvecklat ett sätt så att kommunikationen
gick lättare. Hans assistenter hade funnits där en längre tid och kände honom väl. De
visste hur en del av hans meningar brukade sluta och fyllde därför ofta i det. Lukas
förväntade sig att de skulle fylla i då han ville att kommunikationen skulle gå snabbt.
Han började på en ny mening om tolkningen var rätt, eller fortsatte precisera vad han
menade om det var fel. Det var heller inte så noga med att peka direkt på vilket blissord
som menades. Ofta pekade han på någon ruta runt omkring och lät assistenten gissa
utifrån vad som passade. Om det kom en ny person som skulle tolka ansträngde han sig
däremot och pekade långsammare och mer noggrant. Det underlättade dock om
assistenten och brukaren lärde känna varandra. Det uttryckte även Hugo.

LF: Vad tycker du? Är det lätt med nån ny person som kommer och ska
tolka?
Lukas: JAG FÅR LÄRA KÄNNA
PA2: Ja, men då blissar du ju. Du blissar saktare. Mer exakt också.

LI: Tar det lång tid innan en ny assistent förstår vad du säger?
Hugo: "Nästan en månad." (tal)

Hugo visade att man även kunde skicka sms med bliss, men att meningarna inte blev så
fina och grammatiska som man skulle kunna önska. När han skickade sms bad han
assistenterna skriva åt honom.

Hugo: "Min tjej vill inte att jag ska skicka bliss-sms utan att assistenterna
ska hjälpa mig för det blir finare meningar då."  /.../ "Jag tror inte ni kommer
förstå alla meningar om man skickar med bliss." (tal)
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Att det fanns olika sätt att kommunicera på och att man måste kunna anpassa efter
person visste Oscar. Han använde bliss på en Rolltalk som sedan läste upp vad han sa.
Det underlättade kommunikationen med vännerna på gruppboendet eftersom de inte
kunde förstå bliss eller läsa texten under blissorden. Han tyckte att båda sätten
fungerade, att inget var lättare än det andra.

LI: Vad är lättast då? ((pekar på Rolltalk och blisskarta)) Är det likadant?
Oscar: "ja" (vokalisering)

Oscar hade inte Facebook men använde däremot Skype. Där fungerade det inte att
använda bliss utan han tecknade istället.

Tecken fungerade endast med dem som förstod det. Oscar berättade att han använde
tecken med sin familj och personal på gruppboendet, men att de andra på boendet inte
förstod det. Några allmänna tecken fungerade också när man pratade med främmande
människor, till exempel när man skulle visa taxichauffören vart man ville åka.

Vad gäller att kommunicera med okända tyckte de flesta deltagarna att det gick bra. En
del påpekade att det var roligt att träffa nya människor och de tog egna initiativ att prata
med folk. Det hände dock att assistenten fick hjälpa till.

Lukas: JAG HAR PERSON SOM HJÄLPER MIG.

Hugo berättade att när han skulle ut och handla brukade han ha med sig en lapp där det
stod vad han ville ha. Om han inte visste brukade han använda bliss, antingen med
talsyntes i mobilen eller genom att peka på blisskartan. Ibland orkade han inte förklara
med bliss, vare sig det gällde att prata med okända eller förklara för en assistent om
någon händelse. Genom lappar som författades med hjälp av närvarande assistent kunde
Hugo kommunicera om händelser han varit med om till övriga assistenter.

En del uttryckte också att det var roligt att prata inför folk. Som Emil beskrev det, han
"älskar att vara i centrum". Det verkade heller inte vara något problem med att göra sig
hörd.

LF: Om det är mycket ljud och så. Hur gör du då om du vill säga nått?
Lukas: JAG TALAR (högt ljud) /.../ NYSS JAG TALA I MÖTE OCH DE
HÖRDE PÅ MIG

Att träffas och umgås med vänner och att man gjorde det på olika sätt var nog inget
unikt för personer som använder bliss. Det tyckte i alla fall inte Lukas.

LI: Brukar ni träffas nånting och sitta och prata och så? Eller är det mycket
via datorn nu?
Lukas: JAG TROR ATT IBLAND PÅ TELFON OCH MÖTEN IBLAND /.../
SOM NI TVÅ

5.3.2. Arbete
Deltagarna hade positiva erfarenheter av att arbeta och de trivdes med sina jobb. De
arbetade med varierade saker, från trädgårdsarbete till att blogga. Emil som fortfarande
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gick i skolan berättade att första veckan på sommarjobbet tyckte han att det var dåligt.
Han kände sig ledsen för det kändes som ett vuxendagis.

Emil: MEN SISTA VECKAN JAG BÖRJADE FÖRSTÅ INTE DAGIS.

När Emil förstod att det inte var ett vuxendagis och fick bättre arbetsuppgifter tyckte
han att det var roligt att jobba. Han pratade med övriga arbetskollegor. Många var
invandrare som inte kunde svenska och då använde han sig av Google Translate för att
kommunicera med dem.

Oscar berättade att han jobbade på ett dagcenter där han får göra olika saker. Han tyckte
det var roligast att vara ute i trädgården och att jobba med datorn. För att kommunicera
på arbetet använde han sig av sin Rolltalk. Han tyckte att det fungerade bra och
upplevde att andra också tyckte det. Det var ingen annan på hans arbete som
kommunicerade med bliss. Oscar tyckte inte att det var någon skillnad att använda bliss
på jobbet eller i skolan.

Lukas hade arbetat på flera olika arbetsplatser och med olika ämnen. Nu satt han
hemma och arbetade framför datorn varje dag vilket gjorde att han slapp pendling. Han
satt med i olika grupper och deltog i flera möten om frågor om funktionsnedsättning.
Han ville inte beskriva sin arbetsuppgift på grund av tystnadsplikt.

Lukas: JAG SITTER FÖRUT MED OLIKA BLISSYMBOL FÖRENINGAR.
OCH JAG TROR VI GÖR ARBETE MED BLISSYMBOLER OCH OLIKA
FÖRENINGAR VAR BRA OCH VI MÖTS OFTA PÅ OLIKA MÖTEN.

Lukas berättade att han tidigare hade varit engagerad i olika blissymbolsföreningar, men
att han nu hade slutat och låtit andra ta över. Han var orolig över att man numera bara
hade möten genom datorn och inte möttes på olika platser för att samtala. Han trodde
inte de lärde känna varandra när de inte sågs. Han upplevde inga problem med
kommunikationen på arbetet.

Hugo berättade att han arbetar för en intresseorganisation för AKK där han satt i den
svenska styrelsen. De drev frågor kring utbildning, politisk påverkan och andra behov
för att personer med kommunikativa funktionsnedsättningar skulle få bättre möjligheter
i samhället. På arbetet deltog Hugo i årsmöten och en gång i månaden hade han
Skypemöte med de andra styrelsemedlemmarna.

Hugo: "Jag kan säga att jag arbetar med X (namn) en intresseorganisation
för alternativ kommunikation, kan säga AKK. Jag är med i den svenska
delen av Xs styrelse då." (tal)

Förutom det hade han själv tagit initiativ till att starta en grupp för personer med
talstörning som han kallade AKK-gruppen. Där träffades människor med talstörning för
att umgås och prata om hur man kunde använda sina olika AKK. Hittills var det bara
personer som kommunicerar med bliss som deltagit, men alla var välkomna, sa han.

I AKK-gruppen diskuterade de om hur man kunde göra när man pratar med assistenter,
anhöriga och andra människor. De delade tips och Hugo hjälpte till med olika frågor
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som de hade, till exempel hur man laddade ner nya blissord och han visade hur
blissapplikationen fungerade.

Hugo: "Det handlar om att prata om hur gör ni när man pratar med
assistenter, anhöriga och andra. Hur gör de för att kommunicera." (tal)

Hugo tyckte om att hjälpa andra så att de vågade prata mer. Han tyckte om att vara en
förebild för personer med funktionsnedsättning. Han ville inspirera andra att våga tro på
sig själva och att de inte ska vara oroliga för att våga prova nya ord.  Att få personer
som kommunicerar med AKK att våga "prata runt" det ordet de försöker säga så att
samtalspartnern förstår.

Hugo: " Jag gillar att hjälpa till så de vet hur de ska prata, att få de att våga
prata mer." (tal)

Hugo hade sett många personer med funktionsnedsättning som inte tidigare hade vågat
prata, men som nu hade tagit steget och vågade säga mer. Han visade gärna hur han
kommunicerar med andra och gav tips på hur man kan komma förbi svårigheter. Det var
viktigt att inte ge upp utan att försöka.

Hugo: "Till exempel så har jag sett många handikappade som varit långt ner
som inte vågar prata men nu har de kommit upp och känner sig inte så
nertryckta om ni förstår vad jag menar." (tal)

Hugo märkte en skillnad om hur det var att kommunicera på arbetet jämfört med hur det
var i skolan. Personer med funktionsnedsättning, enligt honom, vågade mer nu förtiden
och man vågade prata med de hjälpmedel som fanns.

5.3.3. Fritid
Deltagarna beskrev att de hade en varierad fritid efter personligt intresse. Allt ifrån
ridning till att spela spel eller ut och åka med permobilen.

Emil berättade att han varje onsdag gick till kyrkan där de hade en tonårsgrupp. Där
träffades de för att göra olika aktiviteter. Han kommunicerade med bliss antingen med
datorn eller blisskartan. I övrigt var Emil mycket på Facebook och umgicks med sina
kompisar via sociala medier.

Emil: ONSDAG KVÄLL GUD HUS /…/ TONÅRING GRUPP

Oscar berättade att han gjorde mycket på fritiden. Han red en gång i veckan, gick på
gymnastik och träffade släkten. En del av kommunikationen med släkten förekom via
Skype. Han berättade att när han red så kommunicerade han bara genom tecken för
fokuset låg på att rida. Han hade skrivit en blisstext på ridklubbens hemsida om vad
hans ridgrupp gjorde under lektionerna. Han hade ridit i över 20 år så han var en van
ryttare, berättade morfar.

Lukas tyckte om att titta på dvd-film på fritiden. Andra intressen han hade var mat.
Favoritmaten var att beställa pizza från pizzerian.
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Lukas: d-v-d SE OLIKA. JAG TROR ATT d-v-d ÄR ROLIGT OCH JAG
TYCKER OM SE.

Hugo berättade att han brukade titta på tv eller spela spel på surfplattan, men han tyckte
även om andra spel. Det roligaste han visste var att åka iväg med permobilen.

Hugo: "Oftast ligger jag och kollar på tv eller spela spel." /…/ "Egentligen
tycker jag om en sak mycket. Att åka köra permobilen som står här ((nickar
ut genom fönstret)) och åka långt." (tal)

5.3.4. Språk
Bliss är ett internationellt symbolspråk. Alla intervjupersoner berättade att de hade
använt bliss när de träffade personer som inte kunde svenska eller när de var utomlands.

Emil berättade att Google Translate var en effektiv funktion som han använde sig av när
han träffade människor som inte kunde svenska. Assistenten berättade att Emil ofta fick
positiva reaktioner när han använde det.  Emil hade blisskartor på spanska och engelska
förutom svenska. Han tyckte att engelskan var svårare eftersom skolan på hans hemort
började fel med inlärningen. När han kommunicerade med bliss på ett annat språk
använde han sig av svensk grammatik och inte blissgrammatiken.

Emil: g-"Google Translate" (PA tolkning, Emil bekräftar) /…/ g "Google"
(PA tolkning, Emil bekräftar) ÄR NYKELN TILL MIG INTE BEHÖVA a-n-
s-t-ä-l-l-a EN s-p-a-n-j-o-r.

Oscar berättade att han kunde översätta sin blisskarta till olika språk om han till
exempel skulle åka utomlands. Han visade sin spanska karta som han hade med sig när
han var i Spanien. Han berättade att han kunde kommunicera med människorna där och
att de förstod bra vad han sa även om han inte kunde spanska.

Lukas berättade att han hade släkt som kommer från Tyskland, men han kunde ingen
tyska längre.

LI: Kan du tyska? Förstår du tyska?
Lukas: JAG HAR GLÖMT.

Man kunde också ta hjälp av personer i sin omgivning. Lukas berättade att han varit i
Frankrike men då kunde pappan och fastern hjälpa till att tolka. En assistent översatte
för Hugo om inte samtalspartnern kommunicerade tillbaka genom att peka på
blisskartan.

Hugos blisskarta hade engelska på ena sidan och svenska på andra. Det spelade ingen
roll vilken sida som var uppåt för Hugo eftersom tecknen såg likadana ut. Han hade
använt den engelska versionen flera gånger, speciellt när han åkte på konferenser där det
kom människor från flera olika länder. När han pratade med människor som inte kunde
svenska använde han sig av blisskartan istället för verbalt tal.
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5.3.5. Blisskarta
För en person som kommunicerar med bliss är blisskartan viktig, vare sig det gäller
vilka och hur många tecken man har på sin egen karta eller hur bra man är på att ta den
med sig när man är ute.

Lukas, som hade en blisskarta fastskruvad på rullstolen, sa att han alltid hade med sig
sin blisskarta. Även Emil hade sin blisskarta fastklistrad på rullstolen. För säkerhets
skull hade han också med sig en pärm med blisstecken. Hugo sa att när han gick ut
ensam hade han alltid med sig två blisskartor, en på mobilen och en på papper.

LI: Men har du alltid blisstavlan med dig vart du än åker?
Lukas: "ja" (vokalisering) ALLTID

Emil berättade att han använde en standardkarta. Varje år när skolan började beställdes
en ny standardkarta från Specialpedagogiska skolmyndigheten och med hjälp av
anhörig byttes blisskartan ut.

Emil: NÄR SKOLAN BÖRJAR. PAPPA OCH JAG BYTA ALLTID NÄR
SKOLAN BÖRJAR. STANDARDKARTA.

Lukas visste inte om hans karta var en standardkarta eller inte och tyckte inte att det var
viktigt. Han använde samma karta som han alltid hade gjort och hade ingen extra för
speciella aktiviteter. Det var likadant för Hugo. Han berättade att han var för lat för att
byta blissord.

Hugo: "Jag är så lat så kör med gamla." (tal)

Någon som däremot hade egna ord på sin blisskarta och som hade extra kartor för olika
aktiviteter var Oscar. Han hade också bytt blisskarta ofta. Oscar berättade att han med
hjälp av sin terapeut kunde lägga in egna blissord som till exempel namn på
familjemedlemmar och platser som var viktiga för honom.

LI: Men här då? ((pekar på blisskarta och säger namn på
familjemedlemmar, gruppboende))
Oscar: MED TERAPEUT SOM GÖRA.

5.4. Bemötande

Här beskrev deltagarna hur det var att möta okända människor och hur de önskade bli
bemötta av dem. Detta tematiska område genererade inga underkategorier.

Upplevelser om hur folk reagerat och bemött deltagarna fanns det en del att berätta om.
Emil trodde att andra kanske var rädda för bliss och att de tyckte han var annorlunda.

LI: Hur tror du de andra tycker om bliss?
Emil: RÄDD /.../ DE SE MIG SOM ATT JAG KOMMA FRÅN m "Mars"
(PA tolkning, Emil bekräftar)
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Hugo tyckte att en del bemötte honom på ett fint sätt, men att de inte förstod hans
situation. Många trodde att personer med funktionsnedsättning inte kunde förstå. Han
var rädd för att han uppfattades som dum och sa att många andra personer som använder
bliss kände likadant. Ett exempel var när man skrev sms med blisstecken. Då kunde
mottagaren tro att man inte kunde skriva ordentligt. Emil uttryckte det som att folk
kanske trodde att man inte förstod någonting för att man kommunicerade med bliss.

En gemensam erfarenhet var att människor kom fram och pratade till assistenten snarare
än till deltagaren som kommunicerade med bliss. Assistenterna brukade då flytta fokus
till brukaren och visade att de också kunde prata.

LI: Brukar det komma fram okända som vill prata med dig då?
Emil: IBLAND /.../ MEN DE TALA TILL ASSISTENT

Samtalen hängde mycket på kommunikationspartnern. Hugo beskrev att han tidigare
hade assistenter som bara körde över honom och att han då gav upp med att försöka
göra sig förstådd. Han menade att det var viktigt att ha personer runt sig som
uppmuntrade en att våga säga hur man ville ha det. Ett annat sätt
kommunikationspartnern kunde underlätta kommunikationen var att ställa ja/nej-frågor.
Om man ändå inte förstod kunde man fråga vad det handlade om eller vilket ämne det
var. Då blev det lättare att gissa sig fram.

Hugo: "Man kan fråga meningar så jag bara kan säga ja och nej." (tal)

Hugo: "Om man inte förstår vad personen försöker säga så fråga på. Vad
handlar det om? Vilket ämne pratar vi om? Annars kan man gissa helt fel.
Men vet man vad det handlar om så är det lättare." /.../ "Ställ många frågor
för att veta." (tal)

En annan gemensam upplevelse var att folk uppförde sig nedlåtande mot dem. Att man
fick en klapp på axel som om de tyckte synd om en när man egentligen ville att de
skulle prata normalt. Emil beskrev hur folk som pratade med honom använde samma
språk som till en baby.

Emil: BABY SPRÅK
/.../
LI: Hur vill du att man ska prata med dig då?
Emil: SOM NI /.../ VANLIGT

Folk brukade också reagera på blisskartan. En del kom fram och frågade och vissa
trodde att det var ett spel. De förstod inte att det var ett kommunikationssätt.

LI: Brukar folk fråga om blisskartan?
Oscar: IBLAND
LI: Vad säger de då?
Oscar: BRA

LI: Vad brukar du säga till dem när de frågar?
Lukas: JAG SÄGER/TALAR MED BLISSYMBOL OCH JAG ÖNSKAR EN
TREVLIG DAG
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Hugo: "Ibland, många tror att bliss är ett spel så de fattar inte jag försöker
prata med de." /.../ "Innan var det fler som trodde att bliss var ett spel förr."
(tal)

Hugo berättade att han brukade ha med sig en lapp där det stod att han förstod bra och
behövde bliss för att kunna kommunicera. Då kunde folk förstå att han försökte säga
något. I övrigt tyckte Hugo att det var lättare nu än för tjugo år sedan. Personer med
funktionsnedsättningar syntes i samhället nu och folk hade lärt sig att det fanns olika
funktionsnedsättningar. Hugo berättade att han medvetet åkte långt med sin permobil,
både för att känna sig fri men också för att andra skulle se att han fanns.

Hugo: "Jag är friare då, kan ta mig på egen hand." /.../ "Två saker med, vill
även visa billisterna att handikapparna finns." (tal)

Hugo sa att folk först måste se honom prata med sina assistenter innan de själva vågade
prata med honom. I närmiljön var det flera som spontant tog initiativ att prata med
honom, men så var det inte i den stora grannstaden.

Lukas underströk att alla stöter på problem ibland i kontakt med andra människor, men
att han inte var en sådan person som hakade sig fast vid det.

LI: Men har du märkt omgivningen. Hur reagerar de?
Lukas: DU HAR SÄKERT PROBLEM IBLAND /.../ JAG HAR GLÖMT
OCH JAG ÄR INTE SÅ PERSON

6. Diskussion

6.1. Resultatdiskussion

Den här studien har ämnat utforska vilka kommunikativa möjligheter personer som
kommunicerar med bliss upplever att de har. Deras blissinlärning, möjligheter till
utveckling, social interaktion och bemötande har undersökts i halvstrukturerade
intervjuerna där fyra personer har fått berätta om sina upplevelser.

Deltagarna har fått beskriva hur de lärde sig bliss och hur de kommunicerade innan
bliss. Det som framkom om inlärning var att deltagarna hade svårt att minnas sin
blissinlärning. De mindes att de började med några få blisstecken som sedan utökades
med tiden. Innan bliss introducerades använde flera av deltagarna bilder och ljud för att
kommunicera, men bliss gav dem ett språk. Deltagarna underströk vikten av gemenskap
med andra personer med funktionsnedsättning i skolan.

Vad gäller utveckling av deltagarnas blisskommunikation visade det sig att flera av
deltagarna var motstridiga till bliss i början. Under åren ändrades deras uppfattning och
idag såg de bliss som ett bra kommunikationssätt. Flera av deltagarna såg bara fördelar
med bliss och upplevde att bliss gav dem stora kommunikativa möjligheter.
Högteknologiska kommunikationshjälpmedel har utvecklats för blisskommunikation.
Flera av deltagarna använde moderna hjälpmedel så som dator och applikationer i
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mobilen. Blisslektioner i skolan förekom för några deltagare, vilket gav dem en
möjlighet att utveckla sin kunskap om bliss. Den kritik som framgick var att
blisskommunikation krävde en samtalspartner som kunde läsa och att det i många fall
var svårt att visa korrekt språkstruktur med grammatiska böjningar med bliss.

Med social interaktion och bemötande fokuserades det på hur deltagarna kunde
kommunicera med människor i sin omgivning och hur de önskade att bli bemötta av
dem. Deltagarna i denna studie upplevde att det i de flesta fall inte var något problem att
kommunicera med andra människor och att de hade många möjligheter till
kommunikation. Däremot kunde de känna att omgivningen och speciellt okända
människor inte vågade prata med dem och att de var rädda för dem. Deltagarna önskade
att bli bemötta som "normala" och att man undvek "babyspråk" när man talade till dem.
De hoppades att andra förstod att deras språkförståelse var god även om de var
beroende av AKK för att kunna kommunicera.

6.1.1. Rätten att kommunicera
De kommunikativa rättigheterna fastslår att alla oavsett funktionsnedsättning har rätt att
"genom kommunikation påverka sina egna livsvillkor" (ASHA, 2013). Det framgick
utifrån samtalen med personerna som kommunicerar med bliss att denna rättighet
tillgodosågs till stor del. "Rättighet att begära önskade föremål", " rättighet att alltid ha
tillgång till AKK- system" och "rättighet att samtalas med på ett sätt som är
meningsfullt" var rättigheter som uppfylldes i stor utsträckning. Deltagarna hade AKK-
system som var individanpassat och lättillgängligt vilket möjliggjorde kommunikation
av önskningar, begäranden och meningsfulla samtal.

De kommunikativa rättigheterna formulerades så att omgivningen ansvarar för att de
uppfylls. Även om detta ansvar ligger först och främst på närstående som anhöriga och
personliga assistenter blir det viktigt att personen som kommunicerar med bliss får
möjligheter till kommunikation också vid möte med okända (Beukelman & Mirenda,
2007). Vid frågor om hur det var att träffa okända människor var den starkaste känslan
hos deltagarna rädsla för att uppfattas som "dumma" eller "efterblivna" (för att använda
deras ord). De uttryckte hur de önskade bli bemötta, att man skulle prata till dem som
"vanligt". Ytterligare en fråga som dök upp var om folk kände igen bliss. Det
poängterades att blisskartan såg ut som ett spel och att folk därför missförstod
kommunikativa initiativ.

Deltagarna i den här studien berättade om hur viktigt det var att samtal hade en
gemensam förståelsegrund. En deltagare uttryckte det som "Jag pratar om saker som
assistenterna förstår". Assistenternas roll som tolk påverkade samtalet. Deltagarna tog
upp att det var viktigt att lära känna varandra och ställa följdfrågor vid missförstånd. En
bra assistent är dock inte bara en bra tolk utan även en god samtalspartner.

De kommunikativa rättigheterna uttrycker även att omgivningen "medger den
inneboende värdigheten" hos personer som kommunicerar med AKK och att de har rätt
att "få sin kommunikation bekräftad" (ASHA, 2013). Det framgick av deltagarnas
upplevelser att denna rättighet inte alltid uppfylls. Svårigheter uppstod när omgivningen
negligerade kommunikativa initiativ, uttryckte sig nedlåtande och/eller körde över
personen som kommunicerade med bliss. Resultatet blev passivitet och att man inte
orkade anstränga sig för att uttrycka sin vilja. Tidigare studie av Falkman, Dahlgren
Sandberg & Hjelmquist (2002) visade att barn som kommunicerar med bliss ofta hade
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en passiv roll i interaktion.  I denna studie, som dock bestod av vuxna personer, hade
deltagarna mycket att berätta och de tog egna initiativ till samtal.

6.1.2. Kommunikativa möjligheter
Människor är olika och kommunicerar på olika sätt. Det gäller även personer som
kommunicerar med AKK. En brukares kommunikationssätt borde beakta detta (Soto &
Saligman-Wine, 2003). Deltagarna hade olika blisskartor, men trots skillnader i val av
blissord var mängden jämförbar mellan deltagarna. De flesta hade strax över 500
blisstecken och ord vilket motsvarar en standardkarta. Det verkar som om det var en
optimal mängd ord. Fler blissord och det blev svårt att hitta vad man sökte på kartan.
Färre ord och man kunde inte uttrycka vad man ville. Femhundra ord kanske inte kan
jämföras med en talande vuxens ordförråd med flera tusen ord. Det var ändå
överraskande mycket deltagarna kunde uttrycka med endast en standardblisskarta - om
man hade lite fantasi och kreativitet.

Även om det ställdes få frågor om teknik och blisskommunikation under intervjuerna
blev det tydligt att detta var ett viktigt område för deltagarna. De försökte följa med i
den tekniska utvecklingen med applikationer för mobilen, sociala medier, datorer och
talsyntes. Deltagarna hade olika uppfattningar vad gäller talsyntes. Syntetiskt tal kunde
vara en hjälp i kommunikation med icke-läskunniga personer. Det var dock förståeligt
att man ville att det ska låta så normalt som möjligt - eller att det skulle gå så fort som
möjligt. I kommunikation var nog talesättet att "alla sätt är bra förutom de dåliga"
applicerbart. Ville man till exempel använda Facebook och Skype, som de yngre
deltagarna gjorde, fanns det alltid sätt att komma runt kommunikationshinder. Här ses
vikten av multimodal kommunikation. Deltagarna använde tal, gester, bokstavering och
olika tekniska hjälpmedel för att kommunicera med olika personer i olika situationer.

6.1.3. Fördelar och nackdelar med bliss
Det är värt att notera att endast två av deltagarna hade invändningar mot bliss. Övriga
två tyckte att allt var bra. Det kan spekuleras att personer som använder AKK inte är
lika vana vid att kritisera sitt eget kommunikationssätt, att fokus ligger mer på
funktionell kommunikation snarare än att förmedla reflektioner och att dessa färdigheter
borde tränas (Soto & von Tetzchner, 2003). Den kritik som framgick var dock relevant
och visade att deltagarna hade tankar om sin egen kommunikation.

Hugos anmärkning om att bliss saknar småorden kan diskuteras. I bliss finns
grammatiska markörer och man har alltid möjlighet att böja till exempel bestämd form,
tempus och possessiv. Småord som konjunktioner och prepositioner finns också
tillgängliga. Dessa blisstecken finns även på standardkartan. Frågan är om det är
praktiskt att använda sig av dem. Vill man till exempel berätta att man har åkt taxi till
skolan blir det: JAG HAR-SKETT (verb) ÅKA TAXI TILL DEN/DET (bestämd form)
SKOLA. Det blir sju pekningar, när det kanske hade räckt med två: TAXI SKOLA. Hugo
beskrev att allt tar lite längre tid när man hade en motorisk funktionsnedsättning och att
man därför gärna ville att kommunikationen skulle gå fort. Det blir därför en avvägning
om man vill prata fort och styltigt, eller om man tar sig tid att visa sina språkkunskaper.

Att blisskommunikation kräver läsförmåga hos samtalspartnern, eller kunskap om
blisstecken, kan potentiellt bli problematiskt. Yngre barn kan oftast inte läsa och
kommunikation med andra personer med olika funktionsnedsättningar i sin omgivning
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kan bli svårt. Oscar kunde använda sin Rolltalk för att överbygga sitt
kommunikationshinder, men han hade ändå reflekterat över att det var en nackdel med
bliss. Med all teknik som utvecklas borde läsförmågans betydelse för
blisskommunikation kunna reduceras. Det vill säga om man tycker att syntetiskt tal
fungerar bra.

Överlag var det mest positiva åsikter om blisskommunikation. En deltagare uttryckte
det som att med bliss kunde man säga allt.  Det framgick tydligt i intervjuerna att
deltagarna var stolta över sitt kommunikationssätt och kunde mycket om det. Nästan
alla ville berätta om Charles Bliss och för att säga det med Emils ord "han som kom på
bliss var ett geni".

På frågan om vad som hade hänt om de inte hade haft bliss svarade två personer att de
hade varit "som ett paket". Det var en talande metafor som kanske kunde häröras till
dokumentärfilmen Bliss: "Jag är kanske större i mun" av Ebba Holmquist (2007). I en
intervju där säger en man att han utan bliss inte hade varit en person. "Jag hade varit ett
paket."

6.1.4. Blissinlärning
Något som noterades under alla intervjuer var att deltagarna hade svårt att minnas hur
inlärningen av bliss gått till. Lukas sa själv att det var svårt att minnas eftersom det var
väldigt många år sedan. I efterhand ser författarna vikten av informationsbrevet som
förberedde deltagarna på vilka frågor som kom att ställas. Två av deltagarna hade på så
sätt möjlighet att förbereda svar om sin skolgång som de själva inte mindes.

Med hjälp av följdfrågor kunde deltagarna berätta att de kom ihåg att de började med
några få blisstecken som sedan utökades. Detta stämmer väl överens med Shepherd och
Haaf (1995) studie där de kom fram till att ett effektivt sätt att lära sig bliss är att börja
med några betydelsefulla tecken för att sedan utöka vokabulären.

Dokumentation om inlärning av ett AKK kan vara viktigt för framtida brukare. För att
blissinlärningen ska bli så effektiv som möjligt för personer som ska kommunicera med
bliss kan det vara värt att ta reda på inlärningen hos brukare som det har lyckats väl för.
Mer forskning behövs på detta område.

Vid frågor om deltagarnas skolgång blev det tydligt att det i samhället har varierat över
tid vilken skolform som använts för personer med funktionsnedsättning. Tankar och
funderingar man kan ha i åtanke vad gäller skolplaceringar kan vara om de ska
integreras eller inte och vilka möjligheter eleverna har till kompisar och att träffa andra
som har kommunikationsnedsättningar. Flera av deltagarna beskrev att samhörigheten
och den hjälpsamhet som fanns mellan personerna med funktionsnedsättningar var
viktig och ledde till bra kamratskap.

6.1.5. Läs- och skrivförmåga
I den här studien kunde endast en deltagare använda stavning som kommunikationssätt.
I viss mån kunde övriga deltagare använda inledande bokstav till hjälp, som till exempel
LAND n för Norge.  Detta stämmer överens med studier från Hughes (1979) och Luftig
& Bersani (1985) om att bliss är lättare att lära än ortografisk skrift. I Sverige har
forskning fokuserat mycket på fonologisk medvetenhet hos personer som kommunicerar
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med bliss (Dahlgren Sandberg & Hjelmquist, 1996; Dahlgren Sandberg, 2006; Larsson,
Dahlgren Sandberg & Smith 2009). Man har påvisat att personer som kommunicerar
med bliss har svårt att lära sig läsa, vilket flera av deltagarna i den här studien hade. Det
är dock oklart hur mycket läs- och skrivundervisning deltagarna har haft. Det kan vara
möjligt att läs- och skrivundervisning ersattes med blissundervisning under skolåren.

6.1.6. Kommunikativ kompetens
Janice Lights (1988) teori om kommunikativa kompetenser kan appliceras på denna
studie.
Språklig kompetens. Deltagarna i studien använde bliss som kommunikationssätt endast
för att uttrycka sig. Deras lingvistiska kompetens blev synlig i deras sätt att använda
bliss. De hade en kreativitet i språket som till exempel när de använde blisstecknet
MOTSATSEN-TILL för att förklara vad de menade. Även om det var opraktiskt att
uttrycka sig grammatiskt korrekt med bliss visade deltagarna att de hade en grammatisk
förståelse som till exempel när en deltagare påpekade att sms med bliss är
ogrammatiska.

Operationell kompetens. Deltagarna i den här studien hanterade sin blisskommunikation
med olika hjälpmedel utefter motorisk förmåga.

Social kompetens. Inga frågor ställdes om social kompetens, men i intervjuerna blev det
tydligt att deltagarna har god förmåga att följa de sociala normerna. Deltagarna
småpratade, ställde personliga frågor till författarna, de var noga med att alla kom till
tals och hade god ögonkontakt med samtalspartnerna efter motorisk förmåga.

Strategisk kompetens. Vid missförstånd använde deltagarna olika sätt för att markera det
till exempel genom vokalisering eller omtagning.  Olika strategier användes för att
uttrycka ord som inte fanns på blisskartan, till exempel stavning och kombination av
blisstecken.

6.2. Metoddiskussion

I studien deltog fyra personer. Då målet med studien var att undersöka de egna
upplevelserna om kommunikativa möjligheter hos personer som kommunicerar med
bliss var det av värde att få så många perspektiv som möjligt. Det hade varit önskvärt
med fler deltagare för att få ytterligare synpunkter och beskrivningar av händelser. Det
finns mer att undersöka avseende hur personer som kommunicerar med bliss upplever
sin kommunikation och här behövs således mer forskning.

6.2.1. Assistenter som tolk
Vid tre av fyra intervjuer agerade deltagarnas personliga assistenter tolk. Många hade
arbetat tillsammans under flera år och kände varandra väl. Detta gjorde att samtalen flöt
på, vilket även en del deltagare också påpekade. De behövde inte vara lika tydliga i sin
kommunikation eftersom assistenten förstod dem. Ofta kompletterade assistenten med
grammatiska böjningar och förklarade eller kommenterade vad brukaren berättade.
Deltagarna bekräftade då oftast assistententerna tolkning.

Vid tolkning finns det alltid en risk att det ursprungliga meddelandet missuppfattas.
Deltagarna som använde sig av tolk vid intervjuerna var däremot vana vid att låta sina
assistenter föra deras talan. De hade system för hur det gick till. När missförstånd
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inträffade sa deltagarna ifrån och assistenten fick börja om. Vid ett fåtal tillfällen i
intervjuerna indikerade deltagarna att tolkningen var fel utan att förklara vad de
egentligen menade.

Trots detta vara det värt att ställa frågan hur detta kan ha påverkat resultatet. Författarna
fick själva agera tolk när deltagarna demonstrerade hur de använde sina blisskartor.
Kommunikationen tog längre tid och det krävdes fler samtalsturer för att få allt
bekräftat. Risken är att deltagarna hade berättat mindre om sina upplevelser om
författarna skulle ha tolkat hela intervjun, eftersom kommunikationen skulle varit trög
och samtalet hade blivit tröttsamt för deltagarna.

Med en personlig assistent som kände deltagaren väl kunde förklaringar på en del
yttranden ges där deltagaren endast behövde bekräfta eller förneka det assistenten sa.
Det kan hända att deltagarna uttryckte färre ord i sina meningar och förlitade sig på att
assistenterna fyllde i. I beskrivningar av egna upplevelser är det önskvärt att deltagarna
gör det med egna ord. En kort mening som tolkats direkt av en personlig assistent som
känner deltagaren väl och som deltagaren bekräftat kan dock vara mer tillförlitlig än en
längre sats som tolkats utanför sitt sammanhang av författarna.

6.2.2. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet
Inom intervjukunskap hänvisar begreppet reliabilitet till resultatets tillförlitlighet (Kvale
& Brinkmann, 2009). Frågan som ställs är om resultatet kan replikeras vid en annan
tidpunkt av en annan forskare. Validitet handlar om i vilken utsträckning metoden
undersöker det den är avsedd att undersöka. I båda tillfällen innebär detta att
forskningsprocessen kontrolleras, ifrågasätts och tolkas (Kvale & Brinkmann, 2009).

Reliabilitet. Intervjuerna med respektive deltagare skedde vid ett enskilt tillfälle.
Deltagarna hade möjlighet att i efterhand lägga till eller ta bort utsagor.
Intervjupersonerna gjorde endast tillägg. Sannolikheten att en annan forskare skulle få
likartade svar från deltagarna borde därför vara stor. Vid beskrivningar av egna
upplevelser finns det dock en möjlighet att deltagarna kommer ihåg annorlunda eller ser
händelsen från en annan vinkel vid ett nytt tillfälle (Passer, Smith, Holt, Bremner,
Sutherland & Vliek, 2009). Det finns även en risk att författarna kan ha påverkat
resultatet i sitt intervjuförfarande genom att i enstaka fall ha ställt slutna frågor där en
öppen fråga skulle gett ett annorlunda svar. Författarna kan även ha försummat att vänta
in svar och på så sätt gått miste om information.

Validitet. För att få reda på hur personer som kommunicerar med bliss upplever sina
kommunikativa möjligheter ansågs intervju vara en passande metod. Intervjumallen
förbereddes utifrån forskningsfrågorna inom de fyra tematiska områdena. Vid
intervjuerna ställdes främst öppna frågor i syfte att få deltagarna att berätta så mycket
som möjligt. Beroende på intervjuperson blev det emellertid nödvändigt med
improvisation och att låta samtalet få gå i den riktning som deltagaren själv önskade.
När det insamlade materialet bearbetades gjordes det först oberoende och sedan i
samförstånd mellan författarna för att minska godtycklighet och subjektivitet.

Generaliserbarhet. Begreppet generaliserbarhet handlar om huruvida resultatet kan
överföras till andra undersökningspersoner och situationer (Kvale & Brinkmann, 2009).
I denna intervjustudie deltog fyra personer varav alla var män. Åldern varierade från 18
till 45 år. Deltagarna var i olika faser i livet, de hade kommunicerat med bliss olika
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länge och de kom från olika delar av landet. Resultatet återspeglar därför fyra skilda
perspektiv som sannolikt kan appliceras på andra personer och situationer.
Generaliserbarheten begränsas av antalet deltagare, att alla var män och att tre deltagare
hade en likartad uppväxt vid samma internatskola. Deltagande i studien var frivilligt,
vilket kan ha lett till att endast personer med en viss typ av personlighet valde att låta
sig intervjuas.

6.3. Slutsats

Deltagarna upplever att de har goda kommunikativa möjligheter. De kan använda
multimodal kommunikation och har tillgång till både hög- och lågteknologiska
hjälpmedel vilket gör att de har möjlighet att kommunicera med olika människor i olika
miljöer. Vikten av bra personal och fint bemötande från omgivningen betonas. På så sätt
uppfylls de kommunikativa rättigheterna till stor del.

Trots att flera deltagare var motsträviga till bliss i början är de idag tacksamma att det
fanns personer i deras omgivning som fortsatte lära de bliss. I dagsläget kunde de se
fördelarna med bliss som ett språk med stora kommunikativa möjligheter. Genom olika
strategier i bliss och mulitmodal kommunikation kan de överbrygga
kommunikationshinder.
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Bilaga 3

Vill du delta i en studie?

Sedan mitten av 1970-talet har det funnits personer som använder bliss för sin
vardagliga kommunikation. Den här studien syftar till att dokumentera hur
blissanvändningen har sett ut under olika tidsperioder hos personer som
kommunicerar med bliss.

Personer som är erfarna med att kommunicera med bliss kan ha mycket att berätta.
Vill du dela med dig av dina erfarenheter i en intervju? Intervjun kommer handla om
hur den tidiga blissinlärningen var. Hur har blisskommunikationen utvecklats? Hur ser
det ut idag? Hur har det varit att kommunicera med andra?

Studien kommer att utföras av två logopedstudenter vid Uppsala universitet som ett
examensarbete under handledning av Margareta Jennische.

Vad innebär deltagandet?
Om du anmäler intresse kommer vi att kontakta dig för att ge ytterligare information
och du får möjlighet att ställa frågor innan du bestämmer dig för att delta eller inte.
Intervjuerna kommer att göras i september.  Intervjuerna kan göras när och var det
passar dig, t ex hemma hos dig. Längden och antal tillfällen som behövs för att
genomföra intervjun kan anpassas.

Om det är okej för dig kommer vi att filma intervjuerna för att vi lättare ska kunna
komma ihåg vad du berättade. Allt material kommer att hanteras och förvaras så att
ingen obehörig kan ta del av det. Vid redovisningen av studien kommer endast
nedskrivna delar från intervjuerna att visas och all personlig information kommer vara
borttaget.

Deltagandet i studien är förstås helt frivilligt och du kan när som helst välja att
avbryta utan att ange skäl.

Deltagare:
Vi söker personer som är över 15 år, har bliss som grundläggande
kommunikationssätt och erfarenhet att kommunicera med bliss.



Intresseanmälan
Intresseanmälan görs enklast genom att mejla oss på nedanstående mejladresser. Har
du frågor är det också bara att kontakta oss.

Sara Eriksson Ine Sørensen
Logopedstudent Logopedstudent
076-8806753 070-9373930
sara.eriksson.6282@student.uu.se ine.sorensen.5106@student.uu.se

Margareta Jennische
Logoped docent
Handledare
margareta.jennische@neuro.uu.se






