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Bakgrund
� Kommunikationssvårigheter kan 

påverka möjligheten till:

• Kontroll över sitt eget liv 

• Självbestämmande

• Delaktighet

- Närkommunikation

- Fjärrkommunikation

� Alternativ och kompletterande 
kommunikation (AKK) kan stödja 
genom:

- Låg- och högteknologiska 
hjälpmedel

- Strategier för att underlätta 
kommunikationen
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� Fjärrkommunikation
� Inbegriper sätt som vi använder för att 

kommunicera med någon som vi inte är i 
samma rum som.

� Det kan vara att ringa, skicka brev, sms och e-
post, individuell eller gruppchatt, olika 
meddelande-funktioner såsom Messenger och 
Hangouts eller videosamtal.

� Kräver fungerande tal, läs- och skrivförmåga 
eller hjälpmedel som kompenserar för detta. 
Många har läs- och skrivsvårigheter och många 
saknar kompensatoriska hjälpmedel.

� Fjärrkommunikation och 
kommunikationssvårigheter

� + Fjärrkommunikation kan underlätta sociala 
kontakter och möjliggöra delaktighet. 

� - Många har inte tillgång till fjärrkommunikation 
vilket begränsar delaktighet och ökar isolering och 
ensamhet

� + Snabb teknikutveckling av datorer, smarta 
telefoner, surfplattor och programvaror/appar 

� - Brist på forskning om behoven hos personer med 
kommunikationssvårigheter
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Övergripande syfte
� Att utforska användning av och 

önskemål kring fjärrkommunikation hos 
personer med 
kommunikationssvårigheter. 

� Utforska, analysera och beskriva 
effekter av ökad användning av 
fjärrkommunikation i förhållande till 
självbestämmande och delaktighet.

Målgrupp
� Personer med kommunikativa och 

kognitiva svårigheter
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1. Text messaging with pictures and speech 
synthesis for adolescents and adults with cognitive 

and communicative disabilities
- professionals’ views about 
satisfaction and participation

� Utforskar förskrivarnas uppfattning om 
användarnas tillfredsställelse och delaktighet 
efter ett års användning av sms med bildstöd 
och talsyntes. 

Att messa med bilder och talsyntes 
– hur fungerar det?

Bilder och symboler
Bilder och symboler kan användas för att messa. För detta behövs en 

speciell telefon. Ett meddelande sätts ihop genom att man väljer 
bilder som representerar ord eller meningar.

Talsyntes
Telefonen har en talsyntes som är en röst som läser upp 

meddelandena. På det sättet kan manlyssna på mottagna 
meddelanden eller läsa sina sms innan man skickar dem. 

Till alla telefoner
Bilden som användaren valt representeras av en text som skickas iväg 

som ett vanligt sms till vilken telefon som helst. 

Hjälpmedel
Personer med kommunikationssvårigheter kunde få denna typ av 

telefon förskriven. Idag finns inte produkterna längre och vanliga 
smartphones och appar stöder (ännu?) inte detta sätt att skicka sms.
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� Metod

� Semistrukturerade intervjuer

� Sju förskrivare (4 AT, 3 Log)

� Innehållsanalys

� Tillfredsställelse Delaktighet

� Resultat



7

� Resultat

� Diskussion
� Viktigt att kunna använda teknik som andra –

standardteknologi

� Behov av individualisering – krävande för omgivningen

� Ökad säkerhet och självsäkerhet – utökade 
aktivitetsområden. Uppåtgående spiral av självständighet, 
självbestämmande och delaktighet.

� Enda sättet att fjärrkommunicera – märks inte att man har 
en funktionsnedsättning

� Styrkor/svagheter:
I linje med resultat från tidigare studie med användarna
Deltagarna var involverade i interventionen och kan därför 
ha en mera positiv bild av effekterna av interventionen
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2. “That is how I speak nowadays” 
– Experiences of Remote Communication 
among Persons with Communicative and 

Cognitive Disabilities

� Utforskar erfarenheter av och önskemål om 
fjärrkommunikation i vardagen hos 
målgruppen i förhållande till 
självbestämmande och delaktighet.

� Metod

� Semistrukturerade intervjuer med 
bildstöd

� Samtalsmatta (Talking Mats)

� 11 deltagare

� Systematisk textkondensering
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� Samtalsmatta, 
procedur

� Resultat
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� Diskussion

� Vanligt att det som personerna inte har 
erfarenhet av inte anses som viktigt. Svårt att 
veta vad man behöver om man aldrig provat.

� Tillgång till tekniken är ett problem – trots att 
lösningar finns

� Komplex situation med användning av 
assistansen. Vad är självständighet och 
självbestämmande?

� Kunna klara sig ensam - säkerhet
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� Diskussion

� Styrkor/svagheter:

� Viktigt att målgruppen får komma till tals

� Omfattande arbete (inför och under) att möjliggöra 
intervjuerna och stimulera reflektion

� Samtalsmatta beforskad metod

� Metoden i sig begränsar intervjuernas möjlighet att ha 
öppna frågor – intervjuaren styr frågorna och ämnen 
missas

� Risk för missförstånd

� Risk för påverkan från stödpersonerna i rummet

Pågående studie
� Studie 3

� Syftar till att beskriva hur en programvara 
(eller app) för fjärrkommunikation ska vara 
utformad för att uppfylla behoven hos 
målgruppen.

� Studien vänder sig till stödpersoner (anhörig, 
vän eller personal) som har kunskap utifrån 
kommunikation i vardagen och kan resonera 
om personernas behov av ny teknik. 
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Planerade studier
� Studie 4

� Syftar till att utvärdera användningen av en 
programvara (app) eller system för 
fjärrkommunikation utifrån kommunikation, 
självbestämmande och delaktighet.

� Programvaran/appen/systemet utformas efter 
resultaten av studie 2 och 3.
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Tack för er uppmärksamhet!
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