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Sammanfattning:                                                                                   

Bakgrund: Personer med utvecklingsstörning har ofta brister i den kognitiva förmågan som 

bland annat kan innebära svårigheter med tidsuppfattning och att få struktur över sin dag. För 

att underlätta vardagen för personer med utvecklingsstörning kan arbetsterapeuten förskriva 

hjälpmedel för kognitivt stöd. Ett av dessa hjälpmedel som både ger hjälp med tidsuppfattning 

och struktur är Sigvart dygnstavla. För att ett hjälpmedel ska fungera krävs en engagerad 

social omgivning. 

Syftet med studien var att beskriva boendepersonalens uppfattningar om och hur Sigvart 

dygnstavla leder till ökad självständighet i aktiviteter i det dagliga livet hos vuxna med 

utvecklingsstörning. 

Metoden författarna använde sig av var kvalitativ. Datainsamlingen bestod av 

semistrukturerade intervjuer. Materialet transkriberades och analyserades enligt kvalitativ 

innehållsanalys.  

Resultatet visar att Sigvart dygnstavla erbjuder möjligheter till ökad självständighet för 

vuxna personer med utvecklingsstörning. Det finns dock flera faktorer som är avgörande för 

detta. Vidare framkom det även ett antal begränsningar som påverkar möjligheterna negativt. 

Slutsatsen av denna studie är att Sigvart dygnstavla kan leda till ökad självständighet för 

vuxna personer med utvecklingstörning men för många brukare är det ett alldeles för 

avancerat hjälpmedel då det krävs en relativt hög intellektuell nivå. 
 

 

Sökord: Sigvart dygnstavla, utvecklingsstörning, självständighet, boendepersonal. 
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1. Inledning 
Att vara självständig är en självklarhet för de allra flesta människor, men inte för alla. För 

personer med intellektuella eller kognitiva funktionshinder är självständighet inte alltid helt 

enkelt då det kan finnas olika svårigheter i vardagen. Författarna har båda olika erfarenheter 

av att arbeta med personer med utvecklingsstörning och vet att det finns en målsättning att få 

dessa personer att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. 

Hjälpmedel för kognitivt stöd varav Sigvart dygnstavla är ett, kan öka möjligheterna till 

självständighet. Denna tavla ger struktur och hjälp med tidsuppfattning vilket omfattar ett 

stort användningsområde. Dock krävs en stödjande omgivning för att hjälpmedlet ska fungera. 

Vuxna personer med utvecklingstörning bor ofta i eget boende där det finns personal dygnet 

runt. Boendepersonalen har en viktig roll när det gäller att ge stöd i användningen av 

hjälpmedlet.  

2. Bakgrund 

2:1 Hjälpmedel för kognitivt stöd 
För att klara av eller underlätta vår vardag använder vi oss alla av olika hjälpmedel. 

Mobiltelefonen, datorn och kalendern är hjälpmedel som för många är helt oumbärliga när det 

gäller att planera sin tillvaro. Dessa kan vara till hjälp för att ha koll på när saker ska hända, 

viktiga telefonnummer, vid beräkningar av olika slag och för att kommunicera. Många 

vanliga hjälpmedel kan dock vara för komplicerade att använda, eller kanske till och med 

omöjliga att använda för personer med intellektuella funktionshinder (1). För dessa personer 

finns det speciella hjälpmedel för kognitivt stöd som har till syfte att kompensera för 

kognitiva nedsättningar. Det kan tillexempel innebära svårigheter att planera och organisera 

dagen eller att uppfatta tid (1). Hjälpmedel för kognitivt stöd kan ge personer stöd i dessa 

svårigheter och därmed bidra till att öka personers självständighet och delaktighet i 

aktivitetsutförandet samt vara ett stöd när det gäller att fatta beslut i det dagliga livet (2, 3). 

Det finns en rad hjälpmedel som kan fungera som kognitivt stöd, allt från enkla hjälpmedel 

som till exempel planeringskalendrar och bilder till mer komplicerade tekniska hjälpmedel (1, 

2). Det vanligaste förskrivna hjälpmedlet för kognitivt stöd är olika typer av tidshjälpmedel 

(3). Tidshjälpmedel kan till exempel vara olika klockor som är utformade för att göra 

tidsbegreppet mindre abstrakt (2). Ett tidshjälpmedel som gör tidsbegreppet mer konkret och 

dessutom ger stöd i att planera och strukturera dagen är Sigvart dygnstavla (4). 

 

2:1:1 Sigvart dygnstavla 
Sigvart Dygnstavla är en whiteboardtavla som används för att kunna strukturera dygnet och 

ge en översikt över dagens aktiviteter (bilaga 1). Tavlan är magnetisk och kan kompletteras 

och anpassas med symboler, bilder eller text. På tavlans vänstra sida visas tiden konkret med 

en lysdiod som flyttar sig ett steg nedåt för varje kvart alternativt en ljuspelare där en röd 

lysdiod slocknar för varje kvart. Natten symboliseras med blå lysdioder och visas till höger på 

tavlan. Bredvid lysdioderna kan man själv välja om man vill ha magnetiska remsor med 

siffror med 12 eller 24 timmars visning, klocksymboler eller helt tomt. Med hjälp av dessa 

remsor kan man för varje användare bestämma när dygnet ska starta respektive sluta. Det 

finns möjligheter att ställa in larm, ett för varje lysdiod och kvart, som ger en pipsignal under 

15 sekunder eller en blinkande lysdiod vid den aktuella tidpunkten. Larmet kan vidarekopplas 

till någon form av larmenhet (4). Sigvart dygnstavla är ett hjälpmedel som genom sitt breda 

användningsområde kan underlätta vardagen för bland annat personer med 

utvecklingsstörning. 
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2:2 Utvecklingsstörning och dess konsekvenser  
Utvecklingsstörning är ingen sjukdom utan en medicinsk diagnos som innebär att personen 

någon gång under fosterstadiet eller uppväxten fått sin biologiska utveckling störd. Detta 

resulterar i ett livslångt intellektuellt funktionshinder som i första hand innebär brister i den 

kognitiva förmågan (1). Man skiljer på tre nivåer av utvecklingstörning, lindrig, måttlig och 

grav utvecklingsstörning som bestäms av omfattningen på de intellektuella svårigheterna (1).  

Intellektuella svårigheter innebär brister i förmågan till inlärning, att förstå och att tänka (1).  

Att förstå hur länge det är kvar till något ska ske eller hur lång tid något tar, kan vara svårt att 

lära sig för en person med ett intellektuellt funktionshinder (1). Ett begränsat korttidsminne 

och brister i det abstrakta tänkandet, som till exempel att kunna föreställa sig sådant som inte 

har skett, kan för personer med utvecklingsstörning innebära svårigheter att planera och 

organisera sina dagliga aktiviteter (1, 2, 3). Tidsuppfattning och planering är två områden där 

dessa personer kan behöva stöd (1). Svårigheterna kan se väldigt olika ut och kan medföra 

begränsningar i aktivitetsutförandet (1). Konsekvenserna av utvecklingsstörningen kan både 

mildras och kompenseras på olika sätt bland annat med hjälp av hjälpmedel för kognitivt stöd, 

som då brukar benämnas begåvningsstödjande hjälpmedel (1). Alla dessa hjälpmedel kan 

bidra till ökad självständighet i vardagliga aktiviteter, vilket ofta är målet med förskrivningen 

(1, 2, 5). Förskrivning av begåvningsstödjande hjälpmedel är något som arbetsterapeuter har 

möjlighet att göra. 

 

2:3 Arbetsterapi vid utvecklingsstörning 
Arbetsterapeuten utgår ifrån personens egna behov och önskningar när det gäller 

interventioner för att öka aktivitetsförmågan (5). Oavsett ålder och funktionsnedsättning är 

målet med arbetsterapi att öka personens självständighet i aktivitetsutförandet (6). Etisk kod 

för arbetsterapeuter definierar arbetsterapins mål som ”att främja patientens möjligheter till att 

leva ett värdefullt liv i enlighet med sina önskningar och behov och i förhållande till 

omgivningens krav” (7). För att nå målet inriktar arbetsterapeuten sig på att utveckla 

personens aktivitetsförmåga samt på att förhindra och kompensera nedsatt aktivitetsförmåga 

(7). Enligt Lagen om Särskilt Stöd för vissa funktionshindrade (LSS) har personer med 

utvecklingstörning samma rätt att erhålla möjligheter till ett självständigt liv som personer 

med motoriska funktionshinder (8).  

För personer med utvecklingsstörning är det främst struktur och rutiner i vardagen som 

möjliggör självständighet (5). Enligt Arvidsson och Johnsson (2) innebär självständighet att 

utföra en aktivitet utan hjälp eller med mindre hjälp än tidigare. Gotthard (1) skriver att 

självständighet uppnås genom stärkt självkänsla och att på egen hand klara av det man vill 

göra (1). 

Genom ökad självständighet i vardagliga aktiviteter ökar också delaktigheten (9). Att vara 

delaktig i aktiviteter ger personen en chans att utveckla sig själv och sina förmågor samt 

möjligheter att uppnå det denne anser vara viktigt i livet. Delaktighet har också visat sig leda 

till ökad hälsa och välbefinnande (6, 9). För att öka möjligheten till delaktighet samt för att 

kompensera för nedsatt förmåga kan arbetsterapeuten förskriva hjälpmedel alternativt anpassa 

miljön (9, 10). I praktiken kan interventionerna handla om att anpassa en uppgift eller ett 

redskap för att personen lättare ska förstå vad som ska göras och hur uppgiften ska utföras. 

Att sätta upp bilder på köksskåp eller lådor för att underlätta för personen att hitta var saker 

och ting finns, är ett exempel (9, 10). 
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Många arbetsterapeuter arbetar klientcentrerat och med att se helheten. Klientcentrerat arbete 

innebär att personen är i centrum och att fokus läggs på de aktiviteter som denne vill eller 

förväntas utföra (10). Helheten innebär också att inkludera och att samarbeta med 

omgivningen där personen bor, lever och får sitt stöd. 

 

2:4 Omgivningens betydelse för personer med utvecklingsstörning 
Enligt Model of Human Occupation (MOHO) är aktivitetsutförandet ett resultat av samspelet 

mellan personen och omgivningen (11). Omgivningen kan definieras som de fysiska, sociala, 

kulturella, ekonomiska och politiska sammanhang som personen befinner sig i. Detta innebär 

till exempel att var vi bor, vilka personer vi har runt om kring oss och vilken kultur vi lever i 

påverkar oss som personer och vårt dagliga liv (6, 10). Omgivningen kan ibland skapa 

problem och leda till nedsatt aktivitetsförmåga. För en person med någon form av 

funktionsnedsättning är det viktigt att den sociala omgivningen anpassar sig och möter 

personens behov och krav (2, 11).  

 

För att hjälpmedel för kognitivt stöd ska leda till ökad självständighet hos personer med 

utvecklingsstörning krävs en stödjande, intresserad och positivt inställd social omgivning (3, 

12). Omgivningen är betydelsefull för dessa personer eftersom de inte har samma förmåga till 

abstrakt tänkande som andra människor. Detta gör det svårt för dem att föreställa sig att något 

kan vara annorlunda än vad de upplever att det är (12). Den sociala omgivningen bör ha 

kunskaper om personens funktionsnedsättning och förmåga att se vilka behov som finns, hur 

eventuella hjälpmedel fungerar och om det möter personens behov eller om något annat 

hjälpmedel skulle passa bättre (9, 12).  

2:4:1 Boendepersonal som en del av omgivningen 

Vuxna personer med utvecklingsstörning bor vanligtvis i någon form av gruppbostad med 

personal som stöd dygnet runt. I dessa fall består då den sociala omgivningen av 

boendepersonal. Interaktionen mellan boendepersonal och personer med utvecklingsstörning 

har betydelse. Studier har visat att boendepersonalen har en avgörande roll när det gäller 

effekten av arbetsterapeutiska inventioner som till exempel förskrivning av hjälpmedel (13). 

För personal i en gruppbostad handlar arbetet om att hjälpa personen med det den behöver ha 

hjälp med på ett sätt som leder till ökad självständighet (1). Personalen behöver ständigt 

motivera, hitta alternativ och vara öppen för nya strategier och lösningar (1). Det stöd och den 

hjälp som ges har som mål att öka personens självständighet och ge förutsättningar att leva ett 

gott liv i gemenskap med andra (1). 

 

3. Problemområde 

Utvecklingsstörning medför ofta svårigheter att klara av vardagens aktiviteter. Att hinna till 

jobbet i tid, att veta när det är dags att starta en aktivitet eller hur lång tid något tar är några av 

svårigheterna. Precis som alla andra har personer med utvecklingsstörning uppgifter som de 

måste, vill eller förväntas utföra. De är ofta beroende av omgivningen för att klara av dessa 

krav på ett bra sätt. Målet är, i de allra flesta fall, att bli mer självständig i sina vardagliga 

aktiviteter och som stöd för att uppnå det förskrivs hjälpmedel för kognitivt stöd, såsom 

Sigvart dygnstavla. För vuxna personer med utvecklingsstörning har boendepersonalen en 

betydande roll för deras möjlighet att bli självständig i vardagen. Forskning visar att 

hjälpmedel för kognitivt stöd kan leda till ökad självständighet. Det finns dock inget 

publicerat om effekten av Sigvart dygnstavla. Det finns därför intresse av att ta reda på 

boendepersonalens uppfattningar om och hur Sigvart dygnstavla leder till ökad självständig i 

vardagen.   
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4. Syfte  

Syftet med studien är att beskriva boendepersonalens uppfattningar om och hur Sigvart 

dygnstavla leder till ökad självständighet i aktiviteter i det dagliga livet hos vuxna med 

utvecklingsstörning.  

5. Metod 
I studien har en kvalitativ ansats använts och datainsamlingen genomfördes med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Materialet transkriberades och analyserades enligt kvalitativ 

innehållsanalys (14). 

 

5:1 Urval 
Målgruppen för studien var boendepersonal som arbetar med vuxna personer med 

utvecklingsstörning.. För att få tag på informanterna gjordes ett ändamålsenligt urval (15). 

Inklusionskriterierna var att informanterna skulle ha arbetat på gruppbostaden minst ett år och 

de skulle känna till och vara införstådda med brukaren och dennes användning av Sigvart 

dygnstavla. Totalt tillfrågades boendepersonal på tio gruppbostäder om deltagande varav 

personal på sex boenden tackade ja. På tre av gruppbostäderna tackade man nej till studien på 

grund av att det inte fanns någon Sigvart dygnstavla på boendet. På ett boende uppgavs att 

brukaren precis fått tavlan och därför tackade de nej. Informanterna kom att bestå av sju 

boendepersonal på sex olika gruppbostäder.  

 

5:2 Deltagarna  
Deltagarna bestod av sex kvinnor och en man mellan 31 och 50 år i en stad i Mellansverige 

som har arbetat med vuxna personer med utvecklingsstörning. De har arbetat med detta allt 

mellan 1,5 och 20 år. Erfarenheten av att arbeta med Sigvart dygnstavla varierade från 2 till 7 

år.  

 

5:3 Genomförande 
Enhetschefer inom vård- och omsorg kontaktades för godkännande och ett informationsbrev 

skickades ut till cheferna via e-post. Totalt kontaktades sju enhetschefer både via telefon och 

via e-post. Efter att ha fått adresser och telefonnummer till tänkbara gruppbostäder ringdes 

boendena upp för att få tag på informanter och boka tid för intervju. Studien genomfördes 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide som stöd (16). Intervjuerna 

spelades in och materialet transkriberades. Den första transkriberingen gjordes av författarna 

tillsammans och de andra intervjuerna delades upp och transkriberades av författarna var för 

sig. Vid ett intervjutillfälle var det två informanter som deltog samtidigt eftersom just det 

boendet hade fyra brukare med Sigvart dygnstavla. Den intervjun kom att delas upp i två då 

materialet vid genomläsning visade sig innehålla svar på frågorna från båda informanterna.  

 

5:3:1 Datainsamling 
Intervjuguiden utformades med frågeområden som täckte in syftet med studien (16) (bilaga 

2). En pilotintervju utfördes för att kontrollera hur frågorna uppfattades och för att kontrollera 

att syftet täcktes in (15). Intervjuguiden justerades något efter detta eftersom frågorna 

uppfattades som allt för omfattande av informanten och för att få med några aspekter som inte 

täcktes in. Ytterligare några frågor lades till för att få ut mer av intervjuerna. Första delen av 

intervjuguiden bestod av muntlig information om studien och korta bakgrundsfrågor. Andra 

delen av intervjuguiden bestod av frågor som uppmanade informanterna att berätta om sina 
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uppfattningar om Sigvart dygnstavla och hur den används 

 

5:4 Analys  
Kvalitativ innehållsanalys har använts för granskning och tolkning av intervjuerna (14). Hela 

analysarbetet genomfördes av författarna tillsammans. Materialet lästes igenom i sin helhet 

och texten delades in i meningsenheter, som innebär meningsbärande delar av texten som hör 

ihop i och med sitt innehåll och sammanhang (14). Meningsenheterna kondenserades och 

texten gjordes kortare utan att väsentligt innehåll försvann. De kondenserade 

meningsenheterna abstraherades sedan genom kodning då den underliggande meningen i 

meningsenheten tolkades fram och bildade koder. Koderna kan beskrivas som etiketter som 

sattes för att kortfattat beskriva innehållet i den ursprungliga meningsenheten. Koderna 

sammanfördes till tio underkategorier som kom att bilda tre kategorier. Ett övergripande tema 

skapades för att binda ihop kategorierna och för att svara mot syftet (14) (figur 1). 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

… det är just det här 

när man ska sluta 

läsa. Då vet han att 

när det är blått då är 

det nattinatti. 

Han vet att när 

det är blått är det 

natt och då ska 

man sluta läsa. 

Vetskap om när 

det är natt. 

Få begrepp om 

tiden. 

Möjligheter     S 

    J 

    Ä 

    L 

    V 

    S 

    T 

    Ä 

    N 

    D 

     I 

    G 

    H 

    E 

    T 

 

Jag är delaktig dels 

att jag är i det här 

pedagogiska att man 

plockar ut bilder… 

på aktivteter. 

 

Jag är delaktig i 

att plocka ut 

bilder på 

aktiviteter. 

Personalen 

plockar ut bilder 

på aktiviteter. 

Personalen 

som redskap 

Medel 

... har man den 

inställningen att man 

kan så är det svårt att 

lära om. 

Med inställningen 

att man kan är det 

svårt att lära om. 

Svårt att ändra 

personens 

inställning. 

Motivation 

 

Begränsningar 

 

Figur 1: Exempel från analysen 

5:5 Etiska överväganden 
Etiska överväganden har inte krävts då känsliga personuppgifter inte har hanterats. Intresset 

har endast varit att få boendepersonalens uppfattning om Sigvart dygnstavla. Ett 

informationsbrev utformades utifrån regler och riktlinjer i vetenskapligt Codex och skickades 

ut till enhetschefer samt berörd boendepersonal innan intervjuerna för godkännande 

respektive informerat samtycke (17).   

 

6. Resultat 
Boendepersonalens uppfattningar beskrivs genom tio underkategorier som tolkades fram ur 

materialet. Möjligheter, medel och begränsningar växte fram som kategorier och som 

övergripande tema kom självständighet att tydliggöra syftet (figur 2). 
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Underkategori Kategori  Tema 

Få begrepp om tiden  

 

Möjligheter 

     S 

      J 

      Ä 

      L 

      V 

      S 

      T 

      Ä 

      N 

      D 

       I 

      G 

      H 

      E 

      T 

Få struktur på dagen 

Känsla av trygghet 

Bli oberoende 

Ju fler sinnen desto bättre minnen  

Medel 

 

Personalen som redskap   

Ett steg på vägen 

Motivation  

Begränsningar Intellektuell förmåga 

Information 

Figur 2: Underkategorier och kategorier. 

6:1 Möjligheter 

Följande underkategorier innefattar de områden boendepersonalen beskriver att tavlan ger 

brukaren stöd i. 

 

6:1:1 Få begrepp om tiden 
Målet med Sigvart dygnstavla har för flera brukare varit att få uppfattning om dygnets timmar 

och se skillnad på dag och natt. Det målet har ofta uppnåtts.  

  ”..det är ju jätte bra just med färgerna och så att personen själv kan se vilken  

  tid på dygnet det är..om det är dag eller natt”. 

Innan tavlan förskrevs har flera brukare varit uppe för tidigt på morgonen och velat gå till 

arbetet . Genom att veta om det är dag eller natt har brukare kunnat ligga kvar och sova ett tag 

till på morgonen och inte störa sina grannar på samma sätt.  

 ”..han visste att när de blåa knapparna lyste, då var de natt, då fick han inte      

                       väcka uppmärksamhet, gapa och skrika eller spela musik..” 

6:1:2 Struktur på dagen 
Ett mål för några av brukarna har varit att få struktur över dagens aktiviteter. Innan tavlan 

kom på plats var det rörigt och brukare hade inte haft någon koll på vad som skulle göras.  

”..vi märkte att hon flöt omkring väldigt mycket..hade inte riktigt liksom koll på 

vad hon skulle göra.. 

            

Tavlan underlättar planering och gör dagen lättöverskådlig och tydlig. Den ger en överblick så 

att brukaren vet vad som ska hända och vilka aktiviteter som ska göras. Veckodag, datum, 

dagens aktiviteter, vem som arbetar och tid att gå till jobbet är saker som skrivs upp på tavlan. 

Ordningen och rutiner hjälper brukaren att vara i tid. Struktur och framförhållning har minskat 

stress och upprördhet hos brukarna.  

”..jag kan tycka i hans fall att det har minskat mycket på hans stress..när det är 

tydligt strukturerat på kvällen innan”.  
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6:1:3 Känsla av trygghet 
Sigvart dygnstavla har minskat oron och lett till trygghet för flera brukare eftersom de då vet 

vad som ska hända och vad som ska göras.  

   ”..man har sin tavla som en trygghet för att veta vad som kommer att komma”.  

 

Att slippa fråga personalen om vad som ska hända hela tiden har skapat ett lugn hos brukaren.  

Det har också visat sig vara väldigt vikigt för alla brukare att veta vilken personal som arbetar. 

”..när man vaknar på morgonen ska man veta vem det är som väcker..man kan 

inte behöva fundera på vem man ska vända sig till..” 

 

En annan aspekt av trygghet kan vara att slippa konflikter mellan personal och brukare. En 

boendepersonal menade att målet med tavlan var just att förhindra konflikter vilket också 

uppnåddes då personalen och brukarna slipper tjata på varandra. 

”Det blir inget tjafs om någonting... vi slipper mycket konflikter och han vet vad 

som ska göras”.  

 

6:1:4 Bli oberoende 
Boendepersonalen uppfattar att brukarna har blivit mer oberoende på olika sätt. Några har 

bland annat uppfattat att frågandet till personalen har minskat.  

”..i början sprang han ut flera gånger och frågade ..men nu vet han”   

Personalen berättar att brukarna tar egna beslut och gör det som står på tavlan. Några stiger 

numera själva upp på morgonen och sätter upp sina bilder på tavlan utan personalens hjälp. 

Personalen behöver inte kontrollera brukaren på samma sätt som tidigare.  

  ”..innan tavlan så var vi tvungna att vara där och putta på hela tiden..då tror  

                     jag han upplevde det som att vi kontrollerade vad han gör och inte gör”.  

 

6:2 Medel  
Boendepersonalen uppfattar att det finns flera faktorer som påverkar hur Sigvart dygnstavla 

leder till ökad självständighet. 

 

6:2:1 Ju fler sinnen desto bättre minnen 

De flesta brukarna har bilder eller foton på de aktiviteter som ska ske under dagen uppsatta på 

tavlan. Två av boendepersonalen uppger att det är pictogrambilder som används och sätts upp 

i den ordning aktiviteterna ska utföras. En boendepersonal upplever att nyttan med bilder är 

att det kompletterar det som sägs.  

                      ”..just det här visuella att man kan sätta upp bilder alltså det är ju väldigt   

  viktigt..det man säger det försvinner oftast”.   

Det har också framkommit att flera brukare är uppmärksamma på vilka bilder som sätts upp, 

memorerar det som skrivs och lär sig bildernas ordning. 

”..på kvällen innan då skriver vi upp på tavlan och då har ju brukaren 

memorerat det och då kommer han ihåg det när han kommer hem..” 

 

För brukarna som är läskunniga används ofta skriven text istället för bilder eller som ett 

komplement till bilderna. För vissa är larmfunktionen en bra påminnelse. Att komma igång 

med dagens aktiviteter kan vara svårt och larmet kan hjälpa till att påminna brukaren att starta 

och sluta en aktivitet eller hjälpa denne att bli klar i rätt tid. Ett larm som piper kan också vara 
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till hjälp för den som saknar initiativförmåga eller motivation när det gäller att komma igång 

med en aktivitet. 

”.. det är som en slags motor tycker jag då det piper..liksom visar nu är det 

dags..” 

 

6:2:2 Personalen som redskap 

I några fall har brukaren fått tavlan efter ett förslag från personalen. Ofta har det funnits ett 

problem som personalen har tagit upp med arbetsterapeuten som har föranlett åtgärden. En 

boendepersonal uppger att det var hon som föreslog hjälpmedlet för arbetsterapeuten.  

”..jag var med och hjälpte dem och söka den här tavlan..Jag hade sett den på en 

mässa”. 

 

Intervjuerna har visat att boendepersonalen har en betydelse i användningen av tavlan på flera 

olika sätt. I vissa fall är det personalen som sköter och styr användningen. Två personal 

uppger att de ständigt söker nya användningsområden av tavlan och vid problem diskuteras 

detta i personalgruppen. Personalen jobbar aktivt med att plocka ut bilder på aktiviteter och i 

många fall är det de som sätter upp dessa på tavlan. Personalen hjälper till att ställa in och om 

tiden samt utför larmändringar. Planeringen över dagen blir ofta deras uppgift.  

”Det är vi som gör allt med tavlan”.  

 

Personalen menar att deras engagemang har en avgörande betydelse. Flera av personalen 

uppger att de hela tiden försöker motivera och få brukaren delaktig i användningen av tavlan.  

”..vi försöker motivera, det är kul med tavlan, det är skönt att slippa 

förvirring..”.  

 

Bilder sätts ofta upp tillsammans med brukaren och ibland får brukarna välja själva vilka 

aktiviteter och därmed vilka bilder som ska sättas upp. Personalen uppmuntrar brukarna att 

vara självständiga.  

”..jag brukar prova det ibland att jag lägger alla bilder och så tar hon dem själv 

och sätter upp dem helt rätt liksom”. 

  

6:2:3 Ett steg på vägen 

För några brukare har tavlan varit en hjälp eller ett steg på vägen i att uppnå ökad 

självständighet. I flera fall har behoven förändrats sedan brukaren fick Sigvart dygnstavla 

förskriven och en personal anser att behovet av tavlan har upphört.  

”..tycker ju att den har varit bra ..men jag tycker att nu börjar hans vardag flyta 

på..så att jag känner att vi kan göra oss av med den”. 

 

Enligt boendepersonalen används andra hjälpmedel som komplement till tavlan. Exempel på 

sådana hjälpmedel är veckoschema och månadskalender som ger brukaren en längre 

framförhållning då Sigvart dygnstavlan endast ger en överblick över en dag i taget.  

”..han har även en månadskalender, för han kan ha framförhållning en hel 

månad framåt, så att vi har gått över mer till den gällande aktiviteter”.  

 

En brukare använder mobiltelefonen som klocka och det ersätter klockfunktionen på tavlan.  

”Nu tittar han väl inte så mycket på klockslagen för han är ju kunnig så han har 

ju en mobil.” 
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6:3 Begränsningar 
Resultatet visar att det finns tre faktorer som gör att Sigvart dygnstavla inte fungerar på det 

sätt som det är tänkt. Dessa faktorer är motivation, intellektuell förmåga och information.  

 
6:3:1 Motivation 

Motivationen hos brukarna varierar. En del är mycket motiverade, exempelvis är det flera 

brukare som påminner personalen att det ska sättas upp bilder på tavlan. Andra ber om att få 

bilder på speciella aktiviteter för att själva sätta upp på sin tavla. Någon påminner även 

personalen om att en aktivitet som står på tavlan ska utföras.  

  ”..när vi glömmer bort någonting så är han där och påpekar”.  

 

Dock finns det andra brukare som inte alls är motiverade att använda tavlan. Flera av 

brukarna tyckte inte alls om tavlan från början och förstod inte vad den skulle vara bra för.  

”I början ville han inte ha den, han höll på att slänga ut den genom fönstret 

flera gånger..han tyckte inte alls att det här var en bra grej”.  

En person är passiv och inte speciellt engagerad då han inte har så mycket tider att passa och 

aktiviteter att göra och det är därför svårt att motivera honom. Två av boendepersonalen 

uppger att anledningen till att tavlan inte fungerar optimalt och att det är svårt att motivera är 

att brukaren var för gammal när denne fick tavlan. När personen redan har en bestämd 

uppfattning är det svårt att ändra på den. 

”..det är svårt att motivera till något..han tycker att han kan så det är svårt men 

hade han fått den när han var ung så då hade den kanske fungerat”.  

 

Efter en tid har dock de flesta brukarna tagit till sig tavlan och accepterat den som en hjälp 

och som en del av vardagen.  

 

6:3:2 Intellektuell förmåga 

Flera av boendepersonalen menar att tavlan är bra för rätt personer och att det är personens 

förmåga som är avgörande för hur bra hjälpmedlet fungerar. En personal menar att det krävs 

förmåga att vara självständig med hjälp av Sigvart dygnstavla för att den ska fylla en 

funktion. Om personal ändå behövs hela tiden är kanske inte tavlan det bästa hjälpmedlet. 

”..för om man ändå behöver väldigt mycket hjälp då kanske den inte fyller 

riktigt lika stor funktion..” 

 

Där tavlans tidsfunktion inte har fungerat har brukaren inte förstått det här med tiden som 

tickar ner på lysdiodstapeln. Flera av boendepersonalen uppger att denna funktion därför inte 

används och ett par hade inte tavlan inkopplad. 

”..de här små plupparna som släcks, de fungerar inte på honom..han har inte 

koll på kvartarna, han har inte fått in poängen med det helt enkelt”.  

 

6:3:3 Information 
Några av boendepersonalen uppger att informationen från och samarbetet med 

arbetsterapeuten är bra.  

”..jag kan inte säga att det hänger på att vi inte får någon hjälp..att det känns 

svårt att ringa dit eller så, nej vi har ett nära samarbete”.  
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Ett par tycker dock att informationen har varit bristfällig och att de skulle velat ha mer tips 

och idéer om hur tavlan kan användas. Två uppger även att de saknar uppföljning från 

arbetsterapeut för diskussion om hur tavlan har fungerat. 

  ”När det inte blir någon uppföljning blir det att det hänger lite i luften lite 

 grann..man kanske behöver lite mer tips..”. 

 

Nästan alla boendepersonal påpekade att den tekniska biten gör tavlan svår att använda. Det är 

svårt att komma åt knapparna under tavlan, att ställa om och ställa in tiden.  

”..det här med när man ska ställa in tiden, det tycker jag är himla dumt. Det är 

lite svårt, det är knappar som sitter långt in, man måste trycka in fingrarna”.  

 

De tekniska svårigheterna gör att brukarna blir beroende av att personalen kan tavlan och i en 

stor personalgrupp kan detta vara en nackdel. Flera menar att de fått informationen om tavlan 

av annan personal eller fått ta reda på själv hur den fungerar. 

6:4 Självständighet 

Det övergripande temat som valdes för att tydliggöra syftet var självständighet. Det 

presenterade resultatet visar att Sigvart dygnstavla ger brukaren en rad möjligheter till ökad 

självständighet. Det har även framkommit att tavlan kan fungera som ett medel som hjälper 

brukaren att nå detta. Dock finns det ett antal faktorer som begränsar möjligheterna att uppnå 

ökad självständighet. 

7. Diskussion 

7:1 Metoddiskussion 
För att få fram individuella uppfattningar om nyttan med Sigvart dygnstavlan genomfördes en 

kvalitativ intervjustudie. När det gäller val av metod fanns det med tanke på studiens syfte 

egentligen inga andra bra alternativ. Eftersom syftet var att specifikt studera Sigvart 

dygnstavla var en litteraturstudie inte aktuellt då det inte finns tillräckligt dokumenterat om 

just detta hjälpmedel. En litteraturstudie hade heller inte gett några individuella uppfattningar 

om hur det ser ut i praktiken. Till en början övervägdes en kvantitativ studie med enkäter men 

bedömningen gjordes att det kunde vara svårt att få rätt och tillräckligt riklig information. 

Vidare fanns en förförståelse av att enkäter oftast prioriteras bort och därför kan det ta lång tid 

att få in svaren med risk för ett stort bortfall. En kvantitativ studie hade också troligtvis styrt 

informanterna för mycket och inte gett några nya aspekter utan endast bekräftelse på 

författarnas förförståelse.  Fördelen med intervju är att den ger nyanserade berättelser och en 

möjlighet att ställa följdfrågor för att få ytterligare information. 

Genom tidigare erfarenheter fanns kunskaper hos författarna om att målet med Sigvart 

dygnstavla ofta är att personen ska bli mer självständig. Därför fanns ett intresse av att ta reda 

på om detta hjälpmedel verkligen leder till ökad självständighet. Författarna ställde sig frågan: 

Vem eller vilka kan bäst ge denna information? Vetskap finns om att Sigvart dygnstavla är ett 

hjälpmedel som ofta förskrivs till personer med utvecklingsstörning. En förståelse finns för att 

dessa personer kan ha svårt att ge den information som efterfrågas. Anhöriga skulle kunna ha 

varit en målgrupp men eftersom de flesta vuxna personer med utvecklingsstörning bor i en 

gruppbostad, så är anhöriga kanske inte speciellt involverade i hjälpmedlet. Boendepersonalen 

finns däremot till hands dygnet runt för brukarna och har en större inblick i användningen. Av 



15 

 

denna anledning valdes boendepersonalen som målgrupp. Arbetsterapeuterna som förskrivit 

dessa hjälpmedel hade kunnat tillfrågas men bedömningen gjordes att dessa inte skulle kunna 

ge oss en verklig uppfattning om hur hjälpmedlet fungerar i praktiken. Dessutom skulle det ha 

blivit andrahandsinformation då arbetsterapeuter vid uppföljningar tar reda på hur ett 

hjälpmedel fungerar genom att fråga brukare och boendepersonal. Genom att välja 

boendepersonalen som målgrupp erhålls information direkt från källan.  

Ändamålsenligt urval användes (15) eftersom författarna genom tidigare erfarenheter visste 

vilka enhetschefer som skulle kunna kontaktas och vilka boenden som kunde bli aktuella. 

Först kontaktades enhetscheferna för information och godkännande. Cheferna skulle i sin tur 

skicka informationen vidare till boendepersonal på respektive boende och sedan återkomma 

till författarna. Informationen fastnade dock ibland på vägen och påminnelser fick göras via 

telefon och e-post. Med facit i hand hade det säkert varit enklare och kunnat gå snabbare om 

personal på gruppbostäderna hade kontaktats först för att ta reda på var Sigvart dygnstavlorna 

fanns och därefter hade aktuell enhetschef kontaktats för godkännande. 

Att genomföra en kvalitativ innehållsanalys för första gången var en stor utmaning och 

författarna är medvetna om att tolkningarna av materialet är deras egna och att andra 

kategorier hade kunnat tas fram om någon annan hade genomfört analysen. Andra 

analysmetoder finns att tillgå. En fenomenologisk analys hade inte varit passande för denna 

studie då det har funnits en fördelaktig förförståelse hos författarna vilket inte är tillåtet inom 

fenomenologin. Att tolka resultaten som erhållits, hade inte heller kunnat göras enligt denna 

metod (14). En hermeneutisk analys handlar om att tolka och förförståelse är tillåtet men inom 

denna metod läggs fokus på att förstå ett fenomen, vilket inte var syftet med denna studie 

(14). Det var uppfattningar om hur någonting faktiskt var, det vill säga hur Sigvart dygnstavla 

fungerar, som efterfrågades. Hade däremot brukarna själva tillfrågats om hur det är att leva 

med ett hjälpmedel hade en hermeneutisk analys kunnat vara ett alternativ. 

 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes. En intervjuguide utformades för att vara ett stöd 

under intervjuerna (16). Den pilotintervju som gjordes för att testa intervjuguiden innan 

starten av intervjuerna, var till stor hjälp. Om inte denna gjorts och intervjuguiden därmed 

justerats, hade det varit svårt att få ut tillräckligt med information och tillförlitligheten hade 

troligtvis minskat. Sista frågan i intervjuguiden var en ”övrigt-fråga” för att ge informanten 

möjlighet att ta upp saker som det inte frågats kring vilket gav nya infallsvinklar. Författarnas 

tidigare erfarenheter kring ämnet underlättade intervjuerna. Att i intervjusituationen komma 

på lämpliga följdfrågor och att få intervjun att leva vidare var dock utmanande. I några fall 

fanns en önskan om mer omfattande intervjuer. En tanke är att när man pratar om ett objekt 

finns det begränsat med information att ge. Om istället personers upplevelser hade efterfrågats 

hade intervjuerna kanske blivit längre.  

 

Intervjuerna genomfördes på gruppbostäderna vilket fungerade bra förutom mindre avbrott i 

några intervjuer på grund av telefonsamtal och besök. Intervjuerna utfördes under dagtid. Vid 

intervjuerna som utfördes på eftermiddagen upplevdes dock personalen som mer stressade.  

Vid fem av sex intervjutillfällen var båda författarna närvarande. En av författarna 

genomförde intervjun och den andra höll koll på tekniken och kompletterade ibland med 

följdfrågor och förtydliganden. Detta var ett bra sätt att genomföra intervjun på då den som 

intervjuade ibland var för fokuserad på att ställa alla frågorna för att kunna komma med 

lämpliga följdfrågor. Det var lättare för den andra som kunde lyssna mer noggrant på vad som 

sades i intervjun. 

Genom att båda författarna har läst alla intervjuer och genomfört analysen tillsammans ökar 

resultatets tillförlitlighet (14) . Under hela analysarbetet diskuterade författarna med varandra 
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om olika tolkningsmöjligheter och abstraktionsnivåer för koder, underkategorier och 

kategorier. 

7:2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att ta reda på om och hur Sigvart dygnstavla leder till ökad 

självständighet i aktiviteter i det dagliga livet hos vuxna personer med utvecklingsstörning. 

När kategorierna växte fram visade det sig bland annat handla om att Sigvart dygnstavla 

erbjuder möjligheter för personen att uppnå ökad självständighet. Det kom också att handla 

om på vilket sätt tavlan är ett medel som kan leda till ökad självständighet och begränsningar 

som kan hindra detta. Tolkningen gjordes att kategorierna möjligheter och begränsningar 

svarar på frågan om – leder Sigvart dygnstavla till ökad självständighet? Svaret blir då att 

tavlan erbjuder möjligheter till att bli självständig men att det kan finnas begränsningar som 

gör att tavlan inte leder till detta. Vidare anses att medel svarar på frågan hur – på vilket sätt 

leder tavlan till ökad självständighet? 

Resultatet visar att flera av boendepersonalen anser att brukarna har uppnått ökad 

självständiga med stöd av Sigvart dygnstavla. Resultatet visar dock också att självständighet 

definieras på olika sätt av olika personer. Några anser att självständighet innebär att utföra 

saker helt på egen hand. Andra menar att självständighet kan innebära att utföra aktiviteter 

med mindre hjälp än tidigare vilket också Arvidsson och Jonsson bekräftar i sin artikel (2). 

Någon menar vidare att självständighet kan vara att enbart veta vad som ska hända under 

dagen medan en annan anser att självständighet innebär att kunna göra saker själv som man 

annars skulle behöva ha hjälp med. Det blir därför svårt att dra slutsatsen att Sigvart tavlan har 

lett självständighet eftersom det beror mycket på vem som gör bedömningen, vilket också 

Kjellberg (18) bekräftar i sin avhandling. Hon menar att som arbetsterapeut är det viktigt att 

tänka på att självständighet är ett kulturellt relaterat fenomen och att det därför inte kan ses ur 

ett generellt perspektiv (18). Med andra ord kan det finnas lika många uppfattningar om vad 

självständighet innebär som det finns individer. Detta betyder att arbetsterapeuten bör tänka 

på att den egna personliga uppfattningen om vad självständighet innebär inte alltid är den 

enda rätta, utan hänsyn måste tas till varje unik individ och situation. 

Något som framkommit är att en del brukare genom Sigvart dygnstavla har fått hjälp med att 

få koll på dygnets timmar, framförallt när det gäller att se skillnad på dag och natt. Bara för att 

de flesta brukarna numera kan se skillnad på dag och natt betyder det dock inte att de har fått 

koll på tiden som helhet. Det är få brukare som har förstått funktionen med lysdioderna som 

tickar ner för varje kvart, och det bekräftar att tid är svårt att göra tydligt för personer med 

utvecklingsstörning (1). Då tidsfunktionen har varit för svår för många brukare och tavlan inte 

ens varit inkopplad kan det kanske betyda att Sigvart dygnstavla är ett alldeles för avancerat 

hjälpmedel och att det eventuellt kan ifrågasättas om det är rätt hjälpmedel.  

En av Sigvart dygnstavlans funktioner är att vara ett stöd i att planera och skapa struktur för 

dagens aktiviteter (4) vilket också har varit målet för flera av brukarna i studien. Att ha 

framförhållning på dagens händelser och att veta vad och i vilken ordning saker och ting ska 

hända möjliggör ökad självständighet för personer med utvecklingsstörning (5). Att veta vad 

som ska hända är något som för flera brukare har skapat ett lugn som inte har funnits tidigare. 

Vem skulle inte bli upprörd om någon helt plötsligt kom och sa: ”skynda dig nu, nu ska du till 

doktorn!”. Även om man inte vet när under dagen något ska ske så vet man i alla fall att något 

ska ske och då ges en chans att förbereda sig. Ofta är målet med Sigvart dygnstavla att både få 

en uppfattning om tiden och få struktur över dagens aktiviteter. Trots att tidsfunktionen inte 

fungerat för brukaren och därmed inte heller använts har tavlan fått vara kvar, då personalen 
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tyckt att den gett en bra struktur över dagen. I dessa fall, så skulle en vanlig whiteboardtavla 

fungera precis lika bra att sätta upp bilder och skriva på. Är det bara struktur man är ute efter 

är kanske inte Sigvart dygnstavla det hjälpmedel som ska användas i första hand. Då kan 

arbetsterapeuten istället välja enklare lösningar som är lättare att lära sig och lättare att 

hantera för brukare och personal och som kostar mindre, men ändå ger det stöd brukaren 

behöver (6). 

”Ju fler sinnen desto bättre minnen” är en av de underkategorier som vuxit fram i analysen. 

En person med utvecklingsstörning behöver hjälp att göra omvärlden mer konkret för att det 

ska bli lättare att förstå (5). När det gäller Sigvart dygnstavla är det framförallt syn- och 

hörselintryck som kan anses tydliggöra tillvaron. Boendepersonalen uppger att de använder 

bilder, fotografier och skriven text för att förstärka det som sägs och vad som ska hända. 

Gotthard bekräftar att bilder är det bästa sättet att konkretisera vad som ska ske (1). Bilder kan 

också göra att brukaren blir mer uppmärksam på tavlan och därmed lättare kan ta in vad 

tavlan förmedlar. Sigvart dygnstavla kan även ge hörselintryck genom larmfunktionen. Även 

om brukaren vet vad som ska göras kan det vara svårt att komma igång med aktiviteten och då 

kan larmet fungera som en slags motor. Lindström & Wennberg (5) bekräftar att det kan 

finnas svårigheter för personer med utvecklingsstörning då det gäller att avgöra när det är 

lämpligt att utföra en aktivitet och när det är lämpligt att avsluta den (5). Trots vetskap om att 

tvätten ska tvättas under dagen så blir det inte gjort då personen saknar initiativ att starta 

aktiviteten. En signal från larmet kan göra det lättare att komma igång med sina dagliga 

aktiviteter. För personer som saknar initiativförmåga kan larmfunktionen på Sigvart 

dygnstavla vara till hjälp. 

För att ett hjälpmedel ska fylla en funktion måste personen som ska använda det vara 

motiverad till detta (5). Några av boendepersonalen menade att äldre brukare ofta är väldigt 

bestämda över vad de kan och inte kan, vilket gör det svårt att motivera dessa. Äldre personer 

är också ofta tveksamma till nya saker som tillexempel ett hjälpmedel. Hade de äldre brukarna 

fått tavlan när de var yngre, kanske den hade fungerat på ett mer tillfredställande sätt. 

Personens nedsatta intellektuella förmågor kan också vara ett hinder för att motivera till att 

använda tavlan. Dessa förmågor varierar och detta kan påverka hur hjälpmedlet fungerar och 

hur denne förstår hjälpmedlet. Kanske kan det bero på vilken grad av utvecklingstörning 

personen har? Brukarens egenskaper och förmågor är något som arbetsterapeuten måste ta 

hänsyn till vid förskrivning av ett hjälpmedel. Om brukaren inte förstår hur ett hjälpmedel 

fungerar är det viktigt att personalen får handledning i hur de ska arbeta med det. Märker man 

att hjälpmedlet fortfarande efter en tid inte fungerar och att det inte går att motivera brukaren i 

användningen kan det knappast vara rätt hjälpmedel.   

Arbetsterapeuter arbetar ofta klientcentrerat, vilket bland annat innebär att se till brukarens 

behov och önskningar. När det gäller personer med utvecklingsstörning, som inte alltid har 

förmåga att själva redogöra för sin situation, kan det vara viktigt att ta hänsyn till personalens 

åsikter. De kan lättare beskriva brukarens behov, vilket någon av boendepersonalen också 

ansåg vid intervjuerna. Lindström & Wennberg (5) menar att personalen kan vilja prioritera 

annorlunda än brukaren själv då det exempelvis kan vara så att personalen kan se vinster för 

brukaren som den själv inte ser. De menar vidare att det dock tillhör personalens ansvar att 

tydliggöra detta för personen och att det alltid är personens behov och önskemål som ska vara 

styrande i slutänden (5). Att som personal kunna tolka vad en annan person vill och har behov 

av kräver lyhördhet, kunskap och empatisk förmåga (1). 

När vet man om ett hjälpmedel fungerar bra? Vem är det som ska avgöra om hjälpmedlet 

eventuellt ska ersättas av någonting annat? Detta är två frågor som uppkommit vid analysen 
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av intervjumaterialet. En boendepersonal berättade om flera saker som hade blivit bättre för 

brukaren efter den har fått tavlan. Trots detta tyckte personalen att tavlan skulle tas bort 

eftersom de ansåg att behovet hade upphört. Vad kommer att hända om tavlan som har varit 

en trygghet för brukaren i flera år tas bort? Risken finns att brukaren blir lika upprörd och 

ostrukturerad som innan tavlan förskrevs. Kanske fyller tavlan en större funktion för brukaren 

än vad personalen inser och därför är det viktigt att brukare, personal och arbetsterapeut 

diskuterar kring detta. Det är inte säkert att brukaren och personalen har samma åsikter om 

vad som fungerar och inte fungerar och dessutom har kanske arbetsterapeuten en uppfattning 

om tavlan ska vara kvar eller om ett annat hjälpmedel kan passa bättre.  

Under intervjuerna diskuterades uppföljningar av hjälpmedel. Att som arbetsterapeut göra 

uppföljningar är viktigt men samtidigt ett område där det ibland brister. Resultatet visar att det 

på vissa boenden är dåligt med uppföljningar av arbetsterapeut och därmed så vet man inte 

om hjälpmedlet fungerar som det ska och personalen har ingen möjlighet att säga sitt. Det är 

bra om personalen får berätta om hur det fungerar eftersom människor i omgivningen är 

betydelsefulla observatörer av hur hjälpmedlet används och fungerar (12). När ett hjälpmedel 

förskrivs bör det alltid finnas ett mål med ett hjälpmedel. Brist på uppföljning kan därför leda 

till att detta mål inte följs (6). När det gäller målsättningen har det i studien visat sig att i stort 

sett alla informanterna har ganska bra koll på vad brukaren förväntas uppnå med tavlan vilket 

är en förutsättning för att tavlan ska användas på rätt sätt. Om personalen inte vet vad 

målsättningen är finns det ju heller ingenting att arbeta mot.  

Några av boendepersonalen berättar att informationen om tavlan ibland har varit bristfällig 

vilket kan ha bidragit till att boendepersonalen inte alltid har haft tillräckligt med kunskap. 

Detta har handlat om tekniska svårigheter men även om hur man ska tänka kring 

användningen med tips och idéer då boendepersonalen har uttryckt att de inte är vana vid 

hjälpmedel. Om man inte vet hur tavlan ska användas kan det knappast förväntas att den ska 

ge full effekt. Arbetsterapeuten bör därför vara tydlig i handledningen till personalen om hur 

tavlan kan användas på rätt sätt för att möta individens behov utifrån dennes förmåga. 

Förskrivaren måste handleda personalen i hur hjälpmedlet fungerar och ska användas men det 

handlar också om att personalen måste ta till sig informationen och vara engagerade för att 

hjälpmedlet ska göra nytta. Precis som Dychawy-Rosner et al (13) skriver, har 

boendepersonalen en avgörande roll för effekten av interventionerna hos personer med 

utvecklingsstörning (13). Wennberg och Kjellberg (3) menar även de att en av de mest viktiga 

faktorerna för att ett hjälpmedel ska fungera bra är stödet från omgivningen. 

Personalen berättar att förutom att de sköter allt med tavlan så är det dessutom oftast de som 

bestämmer över hur dagen ska se ut för brukaren. Om någon annan bestämmer precis vad du 

ska göra hela tiden, kan man då säga att man är självständig även om alla aktiviteterna 

genomförs själv? Detta är en aspekt som Arvidsson och Jonsson (2) skriver om i sin artikel. 

Bara för att man blir mer självständig blir man inte automatiskt också mer självbestämmande, 

det vill säga att få vara med och bestämma och påverka sitt liv (2). Kjellberg (18) skriver i sin 

avhandling att personer med utvecklingsstörning själva anser att vara självständig innebär att 

ha kontroll och få ta beslut över sitt liv, inte enbart att utföra aktiviteter utan stöd (18). Endast 

i två fall hade brukarna en möjlighet att vara med och bestämma och då handlade det ofta om 

att välja mellan två olika aktiviteter. För några kanske det valet är fullt tillräckligt. Ibland 

kanske det är svårt att göra val om man inte själv har förmågan att komma på vad man kan 

välja mellan. För att kunna fatta beslut kan en person med utvecklingsstörning behöva bli 

informerad om vilka alternativ som finns att välja mellan på ett sätt som är begripligt för 

personen (5). 
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Det har framkommit att de möjligheter Sigvart dygnstavla ger är väldigt sammanflätade med 

varandra. Tid, struktur, trygghet och oberoende är områden som hänger ihop. Med koll på 

tiden blir vardagen mer strukturerad och med ett strukturerat liv vet man i alla fall vad som 

ska hända under dagen. Tid och struktur skapar trygghet och allt detta gör att brukarna blir 

mindre beroende av personalen.  

Studiens resultat går inte att självklart generalisera utan det är upp till läsaren att bedöma om 

resultatet är överförbart till annan kontext (14). Resultatet anses dock av författarna kunna ge 

en god inblick i hur det kan se ut i praktiken och vad arbetsterapeuten bör tänka på vid 

förskrivning av Sigvart dygnstavla för vuxna personer med utvecklingsstörning. 

8. Slutsats 
Sigvart dygnstavla är ett hjälpmedel som kan leda till ökad självständighet för vuxna personer 

med utvecklingstörning. En förutsättning för detta är en engagerad social omgivning som har 

kunskap om hur hjälpmedlet fungerar och hur det kan användas. Även brukarens motivation 

är avgörande för hur mycket stöd tavlan kan ge. Sigvart dygnstavla är dock för många brukare 

ett alldeles för avancerat hjälpmedel som kräver en högre intellektuell nivå. 
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Bilaga 1 Sigvart Dygnstavla 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 
 



23 

 

Bilaga 2  Intervjuguide 

 

Muntlig information till informanten innan intervjun: 

Syftet med studien. 

Intervjun kommer att bandas och allt material kommer att behandlas konfidentiellt och 

förstöras efter uppsatsens slut. 

Vem som intervjuar och vem som sitter bredvid och antecknar/sköter tekniken. 

Intervjun kan när som helst avbrytas. 

Både positiva och negativa uppfattningar är av intresse. 

Studien kommer att läggas upp i en elektronisk publicering av uppsatser, DiVA  

Vid intresse kan ett exemplar av den godkända uppsatsen skickas via e-post. 

Övriga frågor innan intervjun börjar. 

 

Intervjun:  

– ålder 

– kön 

– hur lång erfarenhet har du av att arbeta med personer med utvecklingsstörning? 

– hur lång erfarenhet har du av att arbeta med Sigvart dygntavla? 

 

1. När arbetsterapeuten förskriver ett hjälpmedel så bör det alltid finnas ett mål kopplat till 

hjälpmedlet, vilket i det här fallet är Sigvart dygnstavla. Berätta om vad du vet om 

målsättningen som finns med tavlan. 

2. Hur upplever du informationen du har fått om tavlan och dess användning? 

 

3. Kan du beskriva på vilket sätt du är delaktig i brukarens användning av tavlan? 

 

4. På vilket sätt motiverar du brukaren till att använda tavlan? 

 

5. Kan du berätta hur du uppfattar nyttan med tavlan och dess funktioner? 

 

6.  Kan du berätta om och hur i så fall Sigvart dygnstavla stödjer brukaren i att vara 

självständig i vardagen?  

– t.ex. i vilka aktiviteter och vilka situationer? 

7. Har du något övrigt att tillägga om Sigvart dygnstavla? 


