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Vi ägnar oss alltmer åt att kommunicera med andra via telefon, sms, e-post, videosamtal, sociala 
medier och olika typer av meddelandetjänster, s.k. fjärrkommunikation. Att kunna använda 
fjärrkommunikation på något sätt är en förutsättning för delaktighet i dagens samhälle. Det används 
för social gemenskap och för att boka in olika slags av aktiviteter. Vi förväntas ha tillgång till internet 
och telefon, surfplatta eller dator för att kunna utföra viktiga aktiviteter som att kontakta 
hyresvärden eller kontakta support för olika tjänster. Vi behöver också kunna fjärrkommunicera för 
att till exempel boka hälso- och sjukvårdsbesök och ha kontakt med försäkringskassa eller 
arbetsförmedling. 

Personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter som har svårt att uttrycka sig i tal och skrift 
kan ha stora begränsningar i tillgången till fjärrkommunikation. 

Denna avhandling har som syfte att utforska och beskriva fjärrkommunikation för personer med 
kommunikativa och kognitiva svårigheter. Avhandlingen fokuserar på fjärrkommunikation i relation 
till självbestämmande och delaktighet. Tre olika perspektiv har undersökts: personernas egna 
erfarenheter, förskrivares och stödpersoners erfarenheter.  

Avhandlingen beskriver hur tillgång till fungerande fjärrkommunikation är viktigt för att ha kontroll 
över sitt eget liv, självbestämmande och delaktighet. Den beskriver också hur det behövs ökad 
tillgång till fungerande teknik, kunskap och stöd för att personer med kommunikativa och kognitiva 
svårigheter ska kunna fjärrkommunicera som de själva önskar. 

 

Avhandlingens delarbeten 

Avhandlingen innefattar en ramberättelse och fyra delarbeten där deltagarnas erfarenheter av 
fjärrkommunikation beskrivs. Erfarenheterna har samlats in genom individuella intervjuer och 
fokusgruppsdiskussioner. 

Hela avhandlingen finns på: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/57718 
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