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Gunilla Karlsson, Välfärdsingenjör
• Bro mellan människa-teknik-funktionshinder

• Civilingenjör, 17+ år inom IT och telekom

• Lidol: Kommunikationslösningar för döva, 
dövblinda och hörselskadade och 
välfärdsinnovation

• Är en CODA (döva föräldrar) och NPF-mamma

Jag brinner för universell design:
Ta vara på funktionshindrades och anhörigas  

erfarenheter för att bygga upp välfärden



Innehåll
• Elektronisk kommunikation

• Komplett Kommunikation

• Delaktighetsmodellen (Stockholms Universitet)

• Exempel: TERA Next Generation AI

– Delaktighetsmodellen: behovsbeskrivning och analys

– Komplett Kommunikation: problembeskrivning

– Lösningar från T-Meeting som mappar

• Summering

• Frågestund



Texttelefoni 1970-

Fax 1980-

Bildtelefoni 1990-

Totalkonversation 2000-
Komplett
Kommunikation
2017-

Elektronisk kommunikation



Komplett Kommunikation för T-Meeting

Tillhörighet

Nåbarhet

StandarderRättvisa

Engagemang

Autonomi

Som det passar dig:
I hemmet, på jobbet, ute , 

på väg och med  tolken på 
fickan. HD-ljud och video, 
Spara text, Telefonsvarare 
och Push (stör ej.

Följer standarder. 
Telefoniplattform. Total-
konversation-realtidschatt, 
SIP, EN301 549

T-Meeting-familjen för alla:
- Organisationslösningar
- PersonlösningarLyssna på användarna

Sänker trösklarna: 
slipper 3:e parts tolk, 
Integritet och support

Högsta kvalitet, ständiga 
förbättringar. Ring direkt, 
tankeledarskap

Samhällstjänster
eget telefonnummer
banken, porttelefon

Öppna dörrenSparad textKrypterat, serverkontroll

döv lastbilschaufför

Eget telefonnummer på visitkortet

Tillgängliga videotjänster

Ring samhällstjänster utan tolk

Nåbar/ej nåbar: välj själv

Designat för tillgänglighet

Tal-till-text & text-till tal på telefon

Teckenspråk
Gör organisationen nåbar



Delaktighetsmodellen

Att höra till

Klara av att vara medVara med när jag själv vill

Jag är okej som jag är Vara en bland andra

Ulf Janson, professor i pedagogik,  Stockholms Universitet 2005 + K.Szönyi och T.Söderqvist Dunkers, SPSM 2015

Tillhörighet
En formell 
tillhörighet

Samhandling
Att delta och bidra i 

en gemensam 
aktivitet

Engagemang
Lust och intresse 

för att delta i 
aktiviteten

Erkännande
Att vara accepterad 

och erkänd av 
andra

Tillgänglighet
Platser och objekt

Meningssammanhang
Sociokommunikativt

samspel

Autonomi
Bestämma över sitt 

handlandeBestämma över mig själv



Fördelar med Delaktighetsmodellen

• Inkluderande definition av delaktighet

• Personcentrerat

• Ökar förståelsen för användaren

• Kognitiv informationsutbytesmodell

• Samla information på ett sätt som bygger kunskap



TERA Next Generation AI

Projekts syftet att vässa TERA med hjälp av demokratisk AI. 
Intervjuer med hörselvarierade kring kommunikation.

• Antal hörselskadade just nu:
18,5% av 10 246 901= 1 895 677, Källa: SCB (ökar)

• Gruppen med kombination av hörselskada och synskada ökar på grund av att 
gruppen äldre ökar

• Nya grupper intresserade: kognitivt funktionsnedsatta

Är ni beredda på detta?



Intervjuresultat

Tillhörighet

Samhandling

Engagemang

Erkännande

Tillgänglighet

Autonomi
Hellre fokus på fungerande 
interaktion än funktionshindret 

Trygg i min kommunikation
- oavsett plats, person, hörsel
- någon att tala med på mitt sätt 
- kognitivt stöd vid behov

Jag vill vara en man räknar 
med på jobbet, fritiden och 
som studerande

Kunna använda samhällstjänster 
som alla andra

Jag är en självständig person 
och vill att andra ska förstå det 

Det får inte vara för krångligt för 
andra som ska prata med oss för 
då gör de inte det



Tillhörighet

Nåbarhet

StandarderRättvisa

Engagemang

Autonomi

Otillräckliga krav på tillgänglighet 
i upphandlingar och 
organisationer. Okunnighet om 
behovet av interaktion och olika 
aspekter på det.

Ö-lösningar gör att det blir för få 
att att kommunicera med.

Organisering och finansiering efter 
leveransorganisation istället för 
efter patientens/brukarens behov 

För hög tröskel för att 
använda/ändra stöd

Behov av multifunktionella 
team. Bredda kompetensen.

Användare är inte med i 
utvärdering av hjälpmedel. Vem 
bestämmer vad som är bra?

Analys: Samhällsutmaningar



Komplett Kommunikation:
Hur bidrar vi till elektronisk kommunikation för alla?

Tillhörighet

Nåbarhet

StandarderRättvisa

Engagemang

Autonomi

Vara nåbar och kunna nå 
andra oavsett person, plats 
och tid:………………………………. 
……….....................................

Bygg inga ö-lösningar och följ 
lagar. Använd telefoni där det 
går:………………………………….
……………………………………………

Helhetssyn på interaktion och 
insatser som ger mest värde:
…………………………………………….
…………………………………………….

Hjälp andra att våga och sänk 
tröskeln för att ta emot hjälp: 
…………………..…………………………….
………………………………………………...

Likvärdigt: arbete, studier och 
fritid. Ge support, teamets 
kompetens:……………………………..
……………………………………………….

Användarutvärderad 
samhällsservice  för alla: ……
…………………………………………….
…………………………………………….

Gunilla Karlsson, Lidol, 2019, gunilla.karlsson@lidol.se



Summering
• Delaktighetsmodellen tar med alla. Det bygger tillit.

• Välfärdssamhället tjänar på att individer är självständiga och orkar bidra.

• Man är minst två i en interaktion. Det måste vara lätt för båda/alla parter.

• Vi kommunicerar i olika miljöer: jobbet/skolan, utflykten, hemmet… 

• Även organisationers arbetsplatser behöver vara nåbara/tillgängliga.

• Följ tillgänglighetskrav, befintliga standarder och möjliggör delaktighet.

• Bygg inga ö-lösningar! (inte en app till). Använd telefoni...

• Sverige är främst i världen på elektronisk kommunikation. Använd det!



Kontakt och tips
Elektronisk / Komplett Kommunikation, T-Meeting, TERA, 
Delaktighet och personcentrering, Välfärdsteknik och Innovation. 
Mejl: Gunilla.Karlsson@Lidol.se

www.lidol.se  (Tankeledarskap)

www.tmeeting.se (Komplett Kommunikation)

https://voxeyes.se/ (Videoläkarbesök enligt Komplett Kommunikation)

Läs gärna ”Delaktighet - ett arbetssätt i skolan” Kristina Szönyi och Tove Söderqvist Dunkers, SPSM-
Specialpedagogiska skolmyndigheten

http://www.tmeeting.se/
http://www.tmeeting.se/
https://voxeyes.se/
https://webbutiken.spsm.se/delaktighet-ett-arbetssatt-i-skolan/


Delaktighet för mig/oss

Ulf Janson, professor i pedagogik,  Stockholms Universitet 2005 + K.Szönyi och T.Söderqvist Dunkers, SPSM 2015

Tillhörighet
En formell 
tillhörighet

Samhandling
Att delta och 

bidra i en 
gemensam 

aktivitet

Engagemang
Lust och intresse 

för att delta i 
aktiviteten

Erkännande
Att vara 

accepterad och 
erkänd av andra

Tillgänglighet
Platser och objekt

Menings-
sammanhang

Sociokommunikativt
samspel

Autonomi
Bestämma över 
sitt handlande



Tillhörighet

Nåbarhet

StandarderRättvisa

Engagemang

Autonomi

FRÅGOR?


