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Syfte: Syftet med studien var att undersöka tidshantering hos personer med lindrig 

utvecklingsstörning som bor i kommunalt boende med särskilt service. Frågeställningar; Hur 

hanterar denna målgrupp sin tid? Om målgruppen hanterar sin tid självständigt gör de det med 

säkerhet eller osäkerhet? 

 

Metod: En kvantitativ studie genomfördes i form av en enkätundersökning. Studien 

genomfördes i ett län i Mellansverige och riktades sig direkt till personer med lindrig 

utvecklingsstörning som bor i kommunalt boende med särskild service. Enkäten bestod av 

fem frågor med fem svarsalternativ. Frågorna behandlade olika aspekter som berör 

tidshantering i vardagen. Resultatet illustrerades i form av stapeldiagram.   

 

Resultat: Totalt deltog 79 personer i studien. Resultatet, baserat på samtliga frågor, visade att 

47 % av deltagarna hanterar sin tid med osäkerhet, 45 % av deltagarna känner en säkerhet 

över sin tidshantering och endast 2 % av deltagarna använder sig av tidshjälpmedel. Den 

återstående andelen hanterar sin tid på annat sätt eller valde att inte svara. 

 

Slutsats: Utifrån resultatet från denna studie samt tidigare forskning kopplad till studien anses 

att fler personer med lindrig utvecklingsstörning är i behov av tidshjälpmedel för ökad 

självständighet. För att gå djupare in i frågeställningen om personerna hanterar sin tid med 

säkerhet eller osäkerhet rekommenderas vidare forskning kring detta i form av en 

intervjustudie. 
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1. Bakgrund 
Utvecklingsstörning   

Många olika definitioner av utvecklingsstörning har varit och är aktuella. Dessa olika 

definitioner är grundade på olika teorier och perspektiv utifrån samhällets aktuella syn på 

målgruppen. Med tanke på att det inte finns någon enhetlig definition är det svårt att redogöra 

för den exakta andelen personer med utvecklingsstörning [1]. I en sammanställning gjord av 

Hjälpmedelsinstitutet år 2010 uppskattas dock andelen personer med utvecklingsstörning i 

Sverige till 38 000 [2]. Syftet med att definiera och diagnostisera är att kunna fastslå huruvida 

en person har rätt till en viss stödinsats eller inte. Man kan på detta sätt också få en grov 

uppfattning av hur stor andel av personerna med utvecklingsstörning som kan tänkas behöva 

dessa stödåtgärder, vilket underlättar vid planering av resursfördelning i samhället [3]. I den 

här studien valdes följande definitioner; 

 

ICD-10 – ett medicinskt perspektiv 

Enligt Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD-

10-se) benämns utvecklingsstörning som psykisk utvecklingsstörning; 

 

”Ett tillstånd med fördröjd eller inkomplett utveckling av förståndet som främst 

karakteriseras av en nedsättning av de färdigheter som mognar under utvecklingstiden 

och som bidrar till den generella intelligensnivån, såsom kognition, språk, motorik 

och sociala färdigheter. Utvecklingsstörning kan föreligga med eller utan andra 

psykiska eller fysiska tillstånd”. 

 

Med hjälp av standardiserade intelligenstest definieras olika grader av psykisk 

utvecklingsstörning i mild (intelligenskvot IK 50-69), medelsvår (IK 35-49), svår (IK 20-34) 

och grav (IK 20 eller lägre) . För diagnos krävs även skalor för att bedöma social adaptation i 

en viss omgivning samt en helhetsbedömning av den intellektuella funktionsnivån [4]. 

 

Begåvningsteori av Gunnar Kylén – ett utvecklingsperspektiv 

Kylén utgår ifrån Jean Piagets (1896-1980) utvecklingsteori där olika stadier definieras utifrån 

de förändringar som utvecklas i de kognitiva strukturerna under uppväxten [5, 6]. Det är 

människans förmåga att tänka som är i fokus och Piaget menar att tänkandet utvecklas efter 

ett speciellt mönster [7]. Begåvning är tankebearbetning av perceptuell information [8] och 

med hjälp av tänkandet bearbetas och ordnas perceptionen så att en verklighetsuppfattning 

kan byggas. Detta görs i fem olika strukturkategorier, vilka är; rum, tid, kvalitet, kvantitet och 

orsak [5]. Ordnandet av dessa strukturkategorier tillsammans med tanke- och 

handlingsoperationer samt symbolisering sker under utvecklingens gång på fyra olika 

abstraktionsnivåer [5, 8, 9]. Piaget kallar dessa abstraktionsnivåer för stadier, och dessa 

stadier beskrivs utifrån särskilda sätt att skaffa sig kunskaper på i olika åldrar [5, 6]. De olika 

nivåerna står alltså för olika grader av begåvning, där en högre abstraktionsnivå av tänkandet 

innebär en högre begåvning [8].  

 

I Kyléns begåvningsteori används begreppet begåvningshandikapp (idag nämnt 

utvecklingsstörning) och personer med begåvningshandikapp beskrivs strukturera, operera 

och symbolisera de olika strukturkategorierna på ett mer konkret sätt. Kylén har delat in 

abstraktionsnivåerna hos personer med begåvningshandikapp i olika begåvningsstadier som 

han kallar A, B och C stadiet [5, 8]. Personer som befinner sig i C-stadiet är aktuellt för den 

här studien och detta stadiet beskriver att en individ i vuxen ålder befinner sig på tredje 

abstraktionsnivån, vilket innebär en ålder på ca 6/7 – 11/12 år [5]. Kylén betonar även vikten 
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av begreppet funktionell begåvning som innebär att erfarenheter ger innehållet i tankarna och 

samspelet med miljön blir därför en oerhört viktig del i individens liv [5, 8]. 

 

Lindrig utvecklingsstörning 

Enligt ovanstående begåvningsteori tillhör alltså personer med lindrig utvecklingsstörning C-

stadiet. I detta stadiet har personen enligt denna teori ett utvecklat språk men abstrakta och 

komplicerade ord är svåra att förstå. Personer med lindrig utvecklingsstörning kan läsa, skriva 

och räkna. Tänkandet sker på en konkret nivå, på verkliga och redan bekanta saker. Detta gör 

att man behöver hjälp med sådant som kräver mera komplicerade och abstrakta 

tankeoperationer. Man vet att det finns människor man inte träffat eller platser man inte 

besökt. I tanken kan man räkna ut olika sätt att hantera saker på eftersom man refererar till hur 

man gjort i tidigare liknande fall. Rumsuppfattningen är allmän och man förstår att man till 

exempel kan gå olika vägar till sitt arbete. Tidsuppfattningen är också allmän, man förstår 

begreppen framtid, dåtid, dygn, vecka och år [5, 9]. Tidsbegreppet är dock fortfarande svårt 

att förstå, och det är just denna svårighet som ställer till störst problem i vardagen för personer 

med lindrig utvecklingsstörning [9]. Att planera sin tid innebär också en stor svårighet 

eftersom detta kräver en komplicerad tankeoperation. Tiden är dessutom abstrakt och 

ogripbar. Gällande orsak och verkan så förstår man att det finns en bakomliggande generell 

orsak till att saker blir och fungerar som de gör [5, 9]. En person med lindrig 

utvecklingsstörning behöver oftast lång tid att lära sig nya saker [9]. Det är viktigt att komma 

ihåg att trots att utvecklingsstörning har en livslång varaktighet så kan utveckling ske [10]. 

 

Rättighetslag för personer med utvecklingsstörning 

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag från 1994 

med fokus på de individuella rättigheterna och möjligheterna för den enskilde att styra sin 

vardag. Målet med lagen är att verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhället för de personer lagen omfattar. Det innebär att via olika insatser ge 

uttryck för tillgängligheten, inflytandet, delaktigheten, självbestämmandet, helhetssynen samt 

kontinuiteten i vardagen för personerna [11]. I lagens inledande bestämmelser beskrivs tre 

olika personkretsar vilka lagen gäller varav den första personkretsen är aktuellt för denna 

studie; personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd [12]. De 

personer lagen omfattar har rätt till tio olika insatser i form av stöd och service [11]. Den 

insats som är aktuell i denna studie är; bostad med särskild service för vuxna eller annan 

särskilt anpassad bostad för vuxna [12]. Enligt Socialstyrelsens statistiska sammanställning 

över insatser enligt LSS för personer med funktionsnedsättning 2010 hade nästan 22 800 

personer denna insats [13]. 

 

Bostad med särskild service för vuxna 

Målet med bostad med särskild service för vuxna är att personer med funktionsnedsättning 

ska kunna leva och bo som alla andra. Man betonar att boendet har en stor betydelse för den 

enskildes självkänsla och identitet då det normala är att man i bostaden tillgodoser sina mest 

grundläggande behov samt socialiserar sig med andra människor [14]. Bostaden i fråga ska 

vara den enskildes privata och permanenta hem samt vara utan institutionell prägel [14]. 

Vidare innebär bostad med särskild service för vuxna enligt LSS att omvårdnad ska ges 

utifrån den enskildes individuella behov och önskemål [11]. Man talar även om individuell 

anpassad hjälp i den dagliga livsföringen vad gäller den enskildes fysiska, psykiska och 

sociala behov [12].  

 

Två olika former av bostäder är aktuella, servicebostad och gruppbostad. Servicebostaden är 

en bostadsform mellan ett självständigt boende och en gruppbostad. Bostaden har god 
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tillgänglighet till gemensam service och fast anställd personal dygnet runt för de boende. Den 

gemensamma servicen kan vara i form av måltider, personlig service och omvårdnad. 

Gruppbostaden är riktad till personer med mer omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov i 

vardagen, där personal finns tillgängligt dygnet runt [11]. Den kan antingen vara i form av 

lägenheter, som friliggande villa eller som radhus. Vidare består gruppbostaden av 

gemensamma lokaler för samtliga boende och deras personal. Dessa skapar möjlighet för 

samvaro om så önskas [12]. 

 

Tidshantering 

Tidsbegrepp 

Socialstyrelsen publicerade år 2003 en ”Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder 

och hälsa”.  Denna klassifikation är en svensk version av International Classification of 

Functioning, Disability and Health (ICF) som utgivits av Världshälsoorganisationen (WHO) i 

november 2001. ICF förklarar i denna klassifikation olika tidsbegrepp och vad dessa innebär. 

Begreppet ”time management” definieras som; ”psykiska funktioner för att ordna händelser i 

kronologisk ordning, fördela tidsåtgång till händelser och aktiviteter”.  För att kunna hantera 

sin tid så krävs ”högre kognitiva funktioner” vilket innebär ”specifika psykiska funktioner 

särskilt relaterade till frontalloberna, inklusive komplext målinriktat beteende såsom 

beslutsfattande, abstrakt tänkande, planering och utförande av planer, mental flexibilitet och 

att fatta beslut om vilket beteende som är påkallat under vilka omständigheter, ofta benämnda 

exekutiva funktioner” [15].  

 

Människor använder klockan för att veta när de måste gå upp för att hinna i tid till jobbet, när 

favoritprogrammet på tv börjar eller när det är dags att ta ut sockerkakan ifrån ugnen. Vi 

planerar och passar tider på kort och lång sikt. Att kunna klockan och ha en uppfattning om 

olika tidsintervaller innebär att man vet när något ska göras, hur lång tid saker tar eller hur 

länge det dröjer innan något kommer ske [7]. Grunden till tidshantering är dels beroende av 

hur man uppfattar sin tid. För att förstå tidshantering behöver därför begreppet tidsuppfattning 

förklaras. Tidsuppfattning kan vara subjektiv, vilket innebär att vi genom egna upplevelser 

bedömer hur lång tid olika saker tar. Känslan för tidsupplevelsen hänger alltså ihop med en 

själv och ens egna handlingar. Man kan till exempel uppleva att tiden går fort vid utförandet 

av en rolig aktivitet eller att tiden går långsamt vid utförandet av en tråkig aktivitet. Tiden är 

individuell, och upplevs enbart som en rad av olika händelser. Tidsuppfattning kan också vara 

objektiv eftersom tiden är ett objektivt mått. Med hjälp av sekunder, minuter och timmar 

skapas en allmän uppfattning. Man vet på grund av tidigare erfarenheter hur länge exempelvis 

15 minuter varar. Klockan går och är helt oberoende av ens egna handlingar. Det är först då 

som tiden blir intressant, eftersom man förstår att tiden går oberoende av vad man själv gör. 

Man kan säga att tiden frigörs från den egna personen, personen förstår att om han eller hon 

inte slår på tv:n klockan sex då programmet börjar så missar man det [9, 17]. 

 

Förmågan att hantera tiden – en inlärningsprocess 

Enligt Janeslätts tolkning av Piaget [18] lär sig barnet redan i tidig ålder att integrera 

tidsmässig ordning samt hur länge aktiviteter pågår med hjälp av dagliga rutiner [18]. Owen 

och Wilson tolkar i sin artikel Montague-Smith [19] som menar att barnet till slut lär sig att 

para ihop olika händelser med olika tidslängder. Detta kan benämnas tidssocialisering vilket 

beskrivs som den process som barn går igenom för att anpassa sig till samhällets olika tider. 

Till exempel vilken tid man äter olika måltider, när det är dags att gå hem ifrån skolan eller 

när barnprogrammet på tv börjar. Detta är en process som tar lång tid och barn pendlar mellan 

subjektiv och objektiv tidsuppfattning långt upp i skolåldern [17]. Oavsett om man talar om 
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tidsuppfattningen som subjektiv, objektiv eller som en socialt inlärd process så är 

tidsuppfattning en förutsättning för att kunna hantera sin tid. 

 

Tidshantering hos personer med lindrig utvecklingsstörning 

I ovan nämnd artikel [19] beskrivs att personer med utvecklingsstörning har svårt med 

tidsuppfattning och att det kan bero på en ”dålig och inkonsekvent miljö”. Med andra ord att 

den socialt inlärda processen har varit för fattig och att man i och med det inte har fått 

chansen att lära sig olika tidsbegrepp. Viktigt är dock att påpeka att det inte finns någon 

vetenskaplig grund för ovanstående [19].  

 

Det finns olika orsaker till att man har svårt att hantera tiden, vilket i sin tur leder till stress, 

osäkerhet och maktlöshet [17,19]. Dessa kan exempelvis vara; att tolka urtavlan, att förstå 

digital visning, att känna till nästa viktiga tidpunkt, att räkna ut mellanskillnaden mellan en 

planerad tidpunkt och den tidpunkt som är just nu, att lägga ihop tidsmängder, att bedöma hur 

mycket man hinner på en viss tid, att behärska begrepp samt att förstå gradvisa förändringar. 

Dessa förmågor behövs för att ha kontroll över sin tid, vilket krävs vid många olika tillfällen 

och situationer. Saknas denna kontroll leder det till stora konsekvenser i vardagen [17]. 

 

Tidshjälpmedel 

För att personer med utvecklingsstörning ska kunna kompensera för svårigheterna att hantera 

tid samt de konsekvenser detta leder till i vardagen kan ett tidshjälpmedel vara till hjälp. 

Några av de vanligaste är; kvarturet som visar en tidsmängd fram till en händelse, timstocken 

som visar en bestämd tidsmängd eller memo som påminner om tiden med tal och signal [20]. 

Studier har visat att tidshjälpmedel ökar känslan av self-efficacy (självkompetens) [19] samt 

graden av självständighet [21, 22, 23]. Det är arbetsterapeuten som har kompetens att 

kartlägga aktuella möjligheter till kompensation för att kunna hantera sin tid . 

Arbetsterapeuten provar ut lämpligt tidshjälpmedel för att sedan instruera, träna in och 

utvärdera hjälpmedlet [24, 25]. För personer som bor i bostad med särskild service ansvarar 

kommunen för den grundläggande handikappanpassningen, men inte för personernas 

individuella hjälpmedel [26]. Bra rutin mellan personal och den boende kan därför bidra till 

att behovet av tidshjälpmedlet inte uppmärksammas. 

 

Arbetsterapi och arbetsterapeutiska interventioner för personer med utvecklingsstörning 

Arbetsterapeutyrket tillhör hälso- och sjukvården och har som fokus att hjälpa och stötta 

personer med någon form av sjukdom/funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv. För 

att göra detta möjligt är målet att personen efter sina egna önskemål och behov ska kunna leva 

ett värdefullt liv i förhållande till omgivningens krav. Syftet är att förbättra/vidmakthålla 

aktivitetsförmåga eller förebygga/kompensera risk för nedsatt aktivitetsförmåga. Med 

aktivitetsförmåga menas människans förmåga att utföra uppgifter den vill eller behöver göra 

för att tillfredsställa sina behov. Det är därför aktivitet är i centrum och det är viktigt att 

aktiviteten upplevs meningsfull och betydelsefull för personen ifråga. Då aktivitet utförs i 

interaktion med miljön spelar därför också denna en viktig roll vid aktivitetsutförandet [27].  

 

Det har utvecklats olika modeller inom arbetsterapi och en av dessa är Model of human 

occupation, grundad av Gary Kielhofner. Denna modell har fokus på aktivitetsutförandets 

karaktär, hur det aktiva beteendet skapar mönster av vanor och roller samt miljöns påverkan 

på aktivitet [28]. Dessa aspekter är viktiga att ha i åtanke då man arbetar med personer med 

utvecklingsstörning. De olika nedsättningar/svårigheter som dessa personer har kan medföra 

att vanor och roller inte kan utvecklas samt aktivitetsutförandet inte kan genomföras på ett 

tillfredsställande sätt [29].  

http://www.fub.se/radgivning/stodduharratttill/52/#bostad
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Utöver tidshjälpmedel och andra hjälpmedel som kan behövas för att möjliggöra 

aktivitetsutförande och utvecklandet av vanor/roller kan arbetsterapeuten bidra till 

stödinsatser som exempelvis anpassningar i miljön och skapande av struktur/strategier [29].  

 

Problemområde 

Som beskrivs i ovanstående bakgrund har personer med lindrig utvecklingsstörning 

svårigheter att hantera sin tid [10]. Då dessa personer klarar många dagliga aktiviteter 

självständigt har författarna av erfarenhet upplevt att problemet med tidshanteringen glöms 

bort. Med anledning av detta uppkom ett intresse att undersöka denna målgrupp samt deras 

sätt att hantera sin tid. Efter en litteratursökning framkom att det saknas vetenskapsliga studier 

som visar på hur personer med utvecklingsstörning, inklusive personer med lindrig 

utvecklingsstörning, hanterar sin tid i vardagen.  

 

2. Syfte 
Studiens syfte var att undersöka tidshantering hos personer med lindrig utvecklingsstörning 

som bor i kommunalt boende med särskilt service. 

Frågeställningar 

Hur hanterar denna målgrupp sin tid? Om målgruppen hanterar sin tid självständigt gör de det 

med säkerhet eller osäkerhet? 

 

3. Metod 
Design 

Eftersom det inte fanns tillräckligt med vetenskaplig forskning angående hur målgruppen 

hanterar sin tid så gjordes en empirisk studie. En översikt eftersträvades varför en kvantitativ 

studie valdes. Den genomfördes i form av en enkätundersökning där enkäten utformades av 

författarna. För att ta reda på hur målgruppen hanterar sin tid riktades enkäterna direkt till 

personerna i fråga.  

 

Urval 

Studien riktades till målgruppen personer med lindrig utvecklingsstörning som bor i 

kommunalt boende med särskilt service för vuxna i ett län i Mellansverige. Målgruppen 

valdes utifrån beskrivet problemområde samt ett stort intresse från författarnas sida. Bostad 

med särskild service valdes då målgruppen tillhör personkrets 1 i LSS och via denna lag har 

rätt till denna form av boende. Urvalskriterierna var personer med diagnosen lindrig 

utvecklingsstörning eller uppfyllde följande kriterier utifrån Gunnar Kyléns definition [5, 9];  

 

 Kan läsa och skriva 

 Har en allmän tids- och rumsuppfattning 

 Kan planera och förutse saker 

 Behöver längre tid för att lära sig nya saker  

 

Utveckling av enkäten 
Som stöd att utforma enkätens frågor användes KaTid-S vuxen som är ett tvärprofessionellt 

instrument för kartläggning av tidshantering och tidsuppfattning [30]. Vid utformandet av 

enkätens bilder användes det självskattningsformulär som finns i utbildningsmaterialet Grepp 

om Livet som stöd. Detta är ett material om vägen till begåvningsstöd för personer med 

utvecklingsstörning och deras personal utformat av Hjälpmedelsinstitutet [31]. Bilderna som 

användes var av typen pictogram, vilka är vanligt förekommande som stöd för målgruppen 
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vid kommunikation [32]. Enkäten utformades i bild och text och bestod av fem stycken frågor 

med fem olika svarsalternativ. Frågorna behandlade olika aspekter som berör tidshantering i 

vardagen (bilaga 1). De olika svarsalternativen var; - jag kollar på klockan och känner mig 

säker på hur lång tid det är kvar, - jag kollar på klockan många gånger för jag är osäker på 

hur lång tid det är kvar, - personalen hjälper mig, - jag använder tidshjälpmedel samt – annat 

svar.  

 

Datainsamling 

Enhetscheferna för de aktuella boendena användes som hjälp vid urvalet. En första kontakt 

togs via telefon till samtliga enhetschefer som ansvarar för kommunala boenden med särskilt 

service i Västmanlands län. Efter att ha gett information om studiens syfte samt fått tillåtelse 

att skicka ut material om studien sändes ett informationsbrev ut till berörda chefer. I 

informationsbrevet framgick tydligt vilka urvalskriterier som eftersöktes. Utifrån detta lades 

ansvar på cheferna att välja ut deltagare till studien. Samtliga kommuner i det aktuella länet 

för studien deltog i urvalsprocessen, förutom två kommuner som inte hade några personer 

som uppfyllde kriterierna för önskad målgrupp.  

 

Enhetscheferna återkopplade antalet aktuella deltagare i respektive verksamhet. Därefter 

skickades rätt antal enkäter (bilaga 1), informationsbrev till deltagarna samt frankerade 

returkuvert ut till enhetscheferna. De vidarebefordrade sedan materialet till deltagarna. Om 

deltagarna behövde stöttning att fylla i frågorna fanns personal till förfogande enligt muntligt 

samtycke från chef. Vidare ansvarade enhetscheferna att via post returnera enkäterna. Flera 

påminnelser skickades ut till enhetscheferna i syfte att få en så hög svarsfrekvens som möjligt. 

Figur 1 visar flödesschema över processen för datainsamling.  

 

 

Flödesschema över processen för datainsamling 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 

Totalt antal deltagare efter 

chefernas urval: 103 

 

Totalt deltagande: 79 

 

Antal kommuner i 

Västmanlands län: 10 

Antal kommuner som deltar i studien: 8 

Antal gruppbostäder i dessa 8 kommuner: 45  Antal servicebostäder i dessa 8 kommuner: 20 

– 2 kommuner som inte hade deltagare 

som söktes till studien 
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Av det totala antalet deltagare - 103 stycken, skickade 79 av deltagarna in sina svar inom 

given tidsram, vilket gav en svarsfrekvens på 77 %. 

 

Dataanalys 

Eftersom enkäterna enbart bestod av fem frågor och inte var fler än 79 stycken till antalet så 

genomfördes dataanalysen av materialet för hand. De variabler som analyserades var; kön, 

boendeform – gruppbostad eller servicebostad samt de olika svarsalternativen angående hur 

målgruppen hanterar sin tid – självständigt med säkerhet, självständigt med osäkerhet, med 

hjälp av personal, tidshjälpmedel eller annat svar. En analys över hur deltagarna fyllde i 

enkäten, självständigt eller med hjälp av personal, gjordes även. Stapeldiagram skapades i 

dataprogrammet Microsoft Office Excel och diagrammens betydelse förklarades i löpande 

text.   

 

Etiska aspekter 
Hänsyn togs till de fyra huvudkraven i de forskningsetiska principerna inom den humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningen. Enligt samtyckeskravet inhämtades samtycke från 

samtliga enhetschefer för att få tillåtelse att sända ut enkäter till målgruppen. Enligt 

informationskravet skickades informationsbrev ut till cheferna där syftet med studien 

beskrevs [33]. Vidare innehöll brevet information om att eventuellt muntligt samtycke från 

godman krävdes innan enkäten kunde delas ut till deltagare. Uppdraget som godman innebär 

att man sörjer för en annan person och det är individuellt till vilken grad detta sker [34]. För 

att bevara sekretess och anonymitet av deltagarna lämnades ansvaret att inhämta det 

eventuella samtycket från godman till respektive enhetschef. Deltagarna fick sedan ett 

informationsbrev där en enklare beskrivning av syftet med studien samt frivilligt och anonymt 

deltagande informerades. Det sistnämna innefattades av konfidentialitetskravet. 

Nyttjandekravet är inte aktuellt att åberopa i denna studie [33]. 

 

4. Resultat 
Totalt deltog 79 personer i enkätundersökningen. Av dessa var 34 killar, 39 tjejer och 6 av 

deltagarna missade eller valde att inte uppge kön. Det var 38 deltagare som hade 

boendeformen gruppbostad och 41 deltagare som hade boendeformen servicebostad. Av det 

totala antalet deltagare var det 21 stycken som fyllde i enkäten självständigt och 56 stycken 

som tog hjälp av personal. Det var 2 av deltagarna som angav att de både fyllt i enkäten 

självständigt samt tagit hjälp av personal. Resultatet kommer nedan att redovisas i löpande 

text. De fem frågorna i enkäten kommer att redovisas var och en för sig utifrån 

svarsalternativen; 

 

 Jag kollar på klockan och känner mig säker på hur lång tid det är kvar  

 Jag kollar på klockan många gånger för jag är osäker på hur lång tid det är kvar  

 Personalen hjälper mig  

 Jag använder tidshjälpmedel  

 Annat svar 

 

Utifrån resultatet har sedan deltagarna som kryssat i svarsalternativen jag kollar på klockan 

många gånger för jag är osäker på hur lång tid det är kvar och personalen hjälper mig slagits 

ihop med 27 av de 28 deltagare som kryssat i dubbla svar och sammanfattats under rubriken 

osäker. Detta eftersom författarna anser att svarsalternativet personalen hjälper mig indikerar 

på en osäkerhet då deltagarna tar hjälp av annan person för att hantera sin tid. Även 27 av de 

28 dubbla svaren anses indikera på en osäkerhet då ett eller båda av dessa svar är något utav 
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svarsalternativen jag kollar på klockan många gånger för jag är osäker på hur lång tid det är 

kvar eller personalen hjälper mig. Deltagarna som kryssat i svarsalternativet jag kollar på 

klockan och känner mig säker på hur lång tid det är kvar redovisas under rubriken säker. Här 

redovisas även den återstående deltagarens dubbla svar. Detta då deltagaren kryssade i 

svarsalternativen jag kollar på klockan och känner mig säker på hur lång tid det är kvar och 

jag använder tidshjälpmedel, vilket indikerar på att deltagaren hanterar sin tid med säkerhet. 

De deltagare som kryssat i svarsalternativet jag använder tidshjälpmedel redovisas under egen 

rubrik, då slutsatsen att de använder sitt tidshjälpmedel med säkerhet inte kan dras. De som 

uppgett annat svar redovisas även under egen rubrik. Detta då svaren är så pass varierande 

och inte kan tolkas som varken osäker eller säker. Detta illustreras i stapeldiagram under 

respektive fråga med syfte att tydliggöra svaret på frågeställningen om personerna hanterar 

sin tid med säkerhet eller osäkerhet. Avslutningsvis illustreras en sammanställning i procent 

över hur deltagarna hanterar sin tid generellt i vardagen, utifrån varje specifik situation (fråga 

1-5). Även detta görs med hjälp av ett stapeldiagram. 

 

Hur vet du när du måste gå hemifrån för att komma i tid till jobbet? 

På denna fråga svarade 33 av deltagarna (42 %) att de kollar på klockan och känner sig säkra. 

Vidare uppgav 12 av deltagarna (15 %) att de kollar på klockan flera gånger för att de känner 

sig osäkra. Antalet deltagare som tar hjälp av personal var 17 stycken (21 %) och 3 av 

deltagarna (4 %) använder tidshjälpmedel. Det var 3 deltagare (4 %) som uppgav annat svar – 

vilka var; ”har inget jobb”, ”jag går när det blir 8.00 nyheterna på 4:an (tv)” samt ”pensionär”. 

Slutligen gav 11 av deltagarna (14 %) dubbla svar; 3 svarade att de tar hjälp av personal och 

att de använder tidshjälpmedel, 1 svarade att den kollar på klockan flera gånger för att den 

känner sig osäker och använder tidshjälpmedel, 2 svarade att de kollar på klockan och känner 

sig säkra och att de kollar på klockan flera gånger för att de känner sig osäkra, 3 deltagare 

svarade att de kollar på klockan och känner sig säkra och att de tar hjälp av personal, 2 

deltagare svarade att de kollar på klockan flera gånger för att de känner sig osäkra och att de 

tar hjälp av personal.  

 

Nedan sammanställs svaren på denna fråga under rubrikerna osäker, säker, tidshjälpmedel 

samt annat svar och illustreras i ett stapeldiagram. Se figur 2. 

 

     
Figur 2. Hur vet du när du måste gå hemifrån för att komma i tid till jobbet? 
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Om klockan är fyra och du ska börja laga mat om en timme, hur vet du när det är dags att 

börja? 

På denna fråga svarade 34 av deltagarna (43 %) att de kollar på klockan och känner sig säkra. 

Vidare uppgav 13 av deltagarna (17 %) att de kollar på klockan flera gånger för att de känner 

sig osäkra. Antalet deltagare som tar hjälp av personal var 24 stycken (30 %) och 1 av 

deltagarna (1 %) använder tidshjälpmedel. Det var 2 av deltagarna (3 %) som uppgav annat 

svar – vilka var; ”jag lagar maten när jag blir hungrig” samt ”jag äter mat i basen”. Slutligen 

gav 5 av deltagarna (6 %) dubbla svar; 2 deltagare svarade att de kollar på klockan och känner 

sig säkra och att de kollar på klockan flera gånger för att de känner sig osäkra, 1 deltagare 

svarade att den kollar på klockan flera gånger för att den känner sig osäker och att den tar 

hjälp av personal, 1 deltagare svarade att den tar hjälp av personal och använder 

tidshjälpmedel, 1 deltagare svarade att den kollar på klockan flera gånger för att den känner 

sig osäker och att den använder tidshjälpmedel.  

 

Nedan sammanställs svaren på denna fråga under rubrikerna osäker, säker, tidshjälpmedel 

samt annat svar och illustreras i ett stapeldiagram. Se figur 3. 

 

 
Figur 3. Om klockan är fyra och du ska börja laga mat om en timme, hur vet du när det är dags att börja? 

 

 

Hur håller du reda på tiden för din fritidsaktivitet, till exempel om du ska åka och bowla, rida, 

dansa eller gå på bio? 

På denna fråga svarade 39 av deltagarna (49 %) att de kollar på klockan och känner sig säkra. 

Vidare uppgav 11 av deltagarna (14 %) att de kollar på klockan flera gånger för att de känner 

sig osäkra. Antalet deltagare som tar hjälp av personal var 19 stycken (24 %) och 1 av 

deltagarna (1 %) använder tidshjälpmedel. Det var 2 av deltagarna (3 %) som uppgav annat 

svar – vilka var; ”personalen ställer äggklockan” samt ”har det inlagt i mobilen”. På denna 

fråga valde 1 deltagare (1 %) att inte svara. Slutligen gav 6 av deltagarna (8 %) dubbla svar; 3 

deltagare svarade att de tar hjälp av personal och använder tidshjälpmedel, 1 deltagare svarade 

att den kollar på klockan och känner sig säker och tar hjälp av personal, 1 deltagare svarade 

att den kollar på klockan och känner sig säker och använder tidshjälpmedel, 1 deltagare 

svarade att den kollar på klockan flera gånger för att den känner sig osäker och tar hjälp av 

personal.  

 

Nedan sammanställs svaren på denna fråga under rubrikerna osäker, säker, tidshjälpmedel 

samt annat svar och illustreras i ett stapeldiagram. Se figur 4. 
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Figur 4. Hur håller du reda på tiden för din fritidsaktivitet, till exempel om du ska åka och bowla, rida, dansa 

eller gå på bio? 
 

 

Om du är på stan och ska åka hem hur vet du när du ska gå till din buss eller din taxi? 

På denna fråga svarade 35 av deltagarna (44 %) att de kollar på klockan och känner sig säkra. 

Vidare uppgav 9 av deltagarna (11 %) att de kollar på klockan flera gånger för att de känner 

sig osäkra. Antalet deltagare som tar hjälp av personal var 23 stycken (29 %) och 2 av 

deltagarna (2 %) använder tidshjälpmedel. Det var 6 av deltagarna (8 %) som uppgav annat 

svar – vilka var; ”det går en buss varje kvart”, ”jag promenerar/cyklar oftast själv”, ”jag går 

för det mesta - personal beställer taxi om det behövs”, ”är aldrig själv på stan – personal eller 

mor eller kompisar är alltid med som kan klockan”, ”jag går mest” samt ”jag går”. På denna 

fråga valde 2 deltagare (3 %) att inte svara. Slutligen gav 2 deltagare (3 %) dubbla svar; 1 

deltagare svarade att den tar hjälp av personal och använder tidshjälpmedel, 1 deltagare 

svarade att den kollar på klockan flera gånger för att den känner sig osäker och använder 

tidshjälpmedel.  

 

Nedan sammanställs svaren på denna fråga under rubrikerna osäker, säker, tidshjälpmedel 

samt annat svar och illustreras i ett stapeldiagram. Se figur 5. 

 

 
Figur 5. Om du är på stan och ska åka hem hur vet du när du ska gå till din buss eller din taxi? 
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Om du har bestämt dig för att städa och ditt favoritprogram på tv börjar om en timme, hur vet 

du när du måste avsluta städningen för att inte missa tv-programmet? 

På denna fråga svarade 37 av deltagarna (47 %) att de kollar på klockan och känner sig säkra. 

Vidare uppgav 9 av deltagarna (12 %) att de kollar på klockan flera gånger för att de känner 

sig osäkra. Antalet deltagare som tar hjälp av personal var 20 stycken (25 %) och 1 av 

deltagarna (1 %) använder tidshjälpmedel. Det var 8 av deltagarna (10 %) som uppgav annat 

svar – vilka var; ”tar städning en annan dag – dagen före”, ”jag börjar städa tidigare eller en 

annan dag”, ”städar en annan dag”, ”jag tittar inte så mycket på tv”, ”jag städar först färdigt”, 

”jag städar en annan dag”, ”städar under dagtid” samt ”låter tv stå på medans jag städar”. 

Slutligen gav 4 av deltagarna (5 %) dubbla svar; 2 deltagare svarade att de kollar på klockan 

och känner sig säkra och att de kollar på klockan flera gånger för att de känner sig osäkra, 1 

deltagare svarade att den kollar på klockan flera gånger för att den känner sig osäker och 

använder tidshjälpmedel, 1 deltagare svarade att den tar hjälp av personal och använder 

tidshjälpmedel.  

 

Nedan sammanställs svaren på denna fråga under rubrikerna osäker, säker, tidshjälpmedel 

samt annat svar och illustreras i ett stapeldiagram. Se figur 6. 

 

 
Figur 6. Om du har bestämt dig för att städa och ditt favoritprogram på tv börjar om en timme, hur vet du när du 

måste avsluta städningen för att inte missa tv-programmet? 

 

Nedan illustreras en sammanställning i procent över hur deltagarna hanterar sin tid generellt i 

vardagen, utifrån varje specifik situation (fråga 1-5). Se figur 7. 

 

 
Figur 7. Sammanställning över hur samtliga deltagare hanterar sin tid generellt i vardagen. 
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5. Diskussion 

Metoddiskussion  

Som tidigare beskrivits har personer med lindrig utvecklingsstörning svårigheter att hantera 

sin tid och det är just detta som ställer till störst problem i vardagen för denna målgrupp [5, 9, 

10]. Då studiens syfte var att ta reda på hur personer med lindrig utvecklingsstörning 

hanterade sin tid i vardagen kändes det självklart att vända sig direkt till målgruppen. Dels för 

att kunna kartlägga just deras sätt att hantera sin tid på och dels eftersom det saknas studier 

kring begreppet tidshantering gällande vuxna personer med lindrig utvecklingsstörning.  

 

Det är möjligt att ett fullständigt svar på frågeställningen hur målgruppen hanterar sin tid inte 

presenteras. Tanken var att svarsalternativet ”Annat svar” skulle ge deltagarna möjlighet att 

uttrycka sig fritt om andra alternativa sätt att hantera sin tid på, utöver de fasta alternativen. 

Denna formulering kan ha varit otydlig. Om ”Annat svar” istället formulerats om till ”Annat 

sätt” hade mer information om individuella strategier eventuellt kunnat framgå.  

 

Studiens andra frågeställning var att ta reda på om målgruppen hanterade sin tid med säkerhet 

eller osäkerhet. En kvalitativ intervjustudie hade varit en fördel för att på djupet ta reda på 

denna frågeställning, eftersom detta inte går att åstadkomma med en enkätundersökning [35]. 

En bred överblick över hur målgruppen hanterar sin tid eftersträvades dock och därför valdes 

istället en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Fler fördelar med en 

enkätundersökning, förutom att man får en bred överblick, är anonymitet, opåverkbarhet samt 

att det är tidsbesparande [35].  

 

Då målgruppen för studien har en allmän tidsuppfattning kan många avläsa tiden med hjälp av 

klockan. Detta behöver dock inte innebära att de har den subjektiva tidsuppfattningen [9]. För 

att ta reda på ovan nämnd frågeställning formades därför svarsalternativen; ”Jag kollar på 

klockan och känner mig säker på hur lång tid det är kvar” och ”Jag kollar på klockan många 

gånger för att jag är osäker på hur lång tid det är kvar”. Svarsalternativen utformades även så 

att de passade till samtliga frågor för att enkäten skulle vara tydlig och enkel att förstå. Man 

kan dock diskutera ifall svarsalternativen skulle kunnat formuleras på ett annat sätt. De skulle 

kunna varit riktade till varje enskild fråga eller så skulle svarsalternativet där ordet ”osäker” 

ingår kunnat formuleras om för att bli mindre abstrakt. Visserligen fick 56 av 76 av deltagarna 

hjälp att fylla i enkäten av sin personal som då eventuellt kan ha konkretiserat innebörden av 

ordet ”osäker”. Om så är fallet har studien lyckats tagit fram ett korrekt svar på 

frågeställningen. Man kan dock inte räkna med att all personal tagit sig tid till detta. 

Formuleringen ”osäker” kan ha gjort att många av deltagarna kryssat i att de hanterar tiden 

med säkerhet istället för osäkerhet. Om så är fallet är resultatet missvisande och studien har 

inte lyckats få fram ifall målgruppen hanterar sin tid med säkerhet eller osäkerhet med rätta 

siffror. Hade svarsalternativen formulerats annorlunda, på ett mer konkret plan, skulle 

resultatet troligtvis blivit annorlunda och de personer som hanterar sin tid med osäkerhet lyfts 

fram tydligare.  

 

Flera av deltagarna kryssade i dubbla svar på frågorna. Detta kan eventuellt bero på att de 

hanterar tiden på olika sätt beroende på situation eller dagsform och därför konkret uttrycker 

detta. Av denna anledning blev det svårare att redovisa ett resultat som speglade samtliga 

svarsalternativ i en och samma procentsats, då de dubbla svaren valdes att räknas för sig.  

 

Personer med lindrig utvecklingsstörning kan enligt tidigare skrivna kriterier (Kylén) läsa och 

skriva [5]. Enkäten kan därför ha varit för tydligt utformad för målgruppen, med både text och 
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pictogrambilder. Detta kan ha bidragit till en osäkerhet hos enhetscheferna angående vilka 

personer som ingick i målgruppen som studien riktade sig till.  

 

Vidare diskuterades noggrant ifall en pilotstudie skulle genomföras. Att skicka ut enkäterna så 

fort som möjligt prioriterades dock på grund av tidspress samt en eftersträvan att få en så hög 

svarsfrekvens som möjligt. Utifrån ovanstående diskussion angående utformningen av 

enkätens svarsalternativ så hade det dock varit positivt att göra en pilotstudie. Detta hade 

kunnat bidra till tydliggörande av eventuellt för abstrakta frågor eller svarsalternativ. Det hade 

även kunnat minska de interna bortfall som förekom.  

 

Diskussionerna ovan angående enkätens utformning tyder på en låg validitet eftersom 

författarna är osäkra på om enkäten mätt vad den var avsedd att mäta. Användandet av KaTid-

S vuxen, som är ett validitetstestat instrument, som stöd vid utformningen av enkätens frågor 

höjer dock validiteten något. Då endast en mätning gjorts kan inte styrkan i reliabiliteten 

uttryckas [35]. 

 

En stor nackdel gällande urvalet till studien var att författarna inte själva hade kontroll över 

urvalsprocessen utan överlät det till enhetscheferna. De diagnoskriterier som användes hade 

stor betydelse för urvalet och den aktuella urvalsprocessen som skett under studien minskar 

styrkan i resultatet. I och med det kan inte någon generalisering av resultatet göras. Då många 

olika definitioner av utvecklingsstörning är aktuella fanns svårigheter att välja ut vilka 

diagnoskriterier som skulle användas vid urvalet. Kyléns kriterier valdes slutligen då denna 

teori präglat den svenska omsorgen sedan många år tillbaka samt utifrån föreställningen att 

deltagare med hjälp av dessa enkelt skulle kunna väljas ut [5, 9]. De olika kriterierna verkade 

dock ha skapat en osäkerhet angående vilka personer som skulle ingå i studien, vilket 

konstaterades vid ett flertal tillfällen då fler av enhetscheferna uttryckte detta. 

Informationsbrevet hade därför kunnat vara ännu tydligare för att undvika denna osäkerhet. 

Osäkerheten kan ha grundat sig på en svårighet att avgöra skillnaden mellan lindrig och 

måttlig utvecklingsstörning. Detta ledde till att urvalsprocessen blev utdragen och 

förtydligande av tilltänkt målgrupp fick upprepas.  

 

Informationsbrevet hade även kunnat vara tydligare när det gällde behovet av att få 

information angående det totala antalet personer med lindrig utvecklingsstörning i respektive 

kommun. Denna del av urvalsprocessen blev inte genomförd då flertalet av enhetscheferna, 

innan de återkopplade antal deltagare, gick ut i sina verksamheter och frågade hur många av 

den aktuella målgruppen som hade intresse av att delta i studien. I och med detta kunde inte 

ett totalt bortfall redovisas. Därför skickades e-post till samtliga enhetschefer för att i 

efterhand få reda på det totala antalet personer med lindrig utvecklingsstörning i respektive 

verksamhet. Respons gavs dock enbart från ett fåtal enhetschefer. Med tydligare information 

om detta redan i informationsbrevet hade förmodligen chanserna att kunna redovisa det totala 

antalet (inklusive totalt bortfall) ökat.  

 

Det gjordes heller ingen bortfallsanalys då information om de personer som inte valde att 

delta saknades. Spekulationer angående varför dessa personer valde att inte delta kan dels 

vara att personerna hade en rädsla för att inte klara av att fylla i enkäten eller att de ansåg att 

de inte kan hantera tiden. Om det sistnämnda stämmer innebär det att resultatet som visar hur 

stor del av deltagarna som hanterar sin tid med osäkerhet visar en för låg siffra. Att använda 

sig av insatsen bostad med särskild service och enhetscheferna som hjälp att begränsa och 

hitta personerna som söktes underlättade urvalsprocessen. Boenden med särskild service finns 

på de olika kommunernas hemsidor och därför kunde samtliga enhetschefer enkelt hittas.  
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Idag räknar man med att svarsfrekvensen av en enkätundersökning ligger mellan 50-75 % 

[36]. Därför anses studiens svarsfrekvens på 77 % vara hög. Denna höga svarsfrekvens är 

troligtvis en kombination av att alla kommuner i länet studien riktade sig till kontaktades och 

att syftet med studien var viktig för alla inblandade. Antalet svar ökar med 30-50 % i en 

enkätundersökning efter två påminnelser [37].  De påminnelser som skickades ut bidrog 

förmodligen därför också till den höga svarsfrekvensen.  

 

Enhetscheferna fick ansvaret att inhämta muntligt samtycke från eventuella godemän för att 

bevara anonymitet och sekretess hos deltagarna. Något annat alternativ fanns inte. Detta, 

tillsammans med urvalsprocess samt utsändande och returnering av enkäter, kan ha bidragit 

till ett för stort åtagande för enhetscheferna. Av den anledningen kan personer som tillhörde 

målgruppen och som har godman valts bort. I sådant fall innebär det ett större totalt bortfall.  

 

Resultatdiskussion  

Resultatet, baserat på samtliga frågor, visade att 47 % av deltagarna hanterar sin tid med 

osäkerhet, 45 % av deltagarna känner en säkerhet över sin tidshantering och endast 2 % av 

deltagarna använder sig av tidshjälpmedel.  

 

Många av deltagarna uppger alltså att de hanterar sin tid med säkerhet (45 %) vilket är 

förvånansvärt eftersom litteraturen menar att målgruppen har svårigheter med tidsuppfattning 

och därigenom tidshantering. En diskussion kring detta, som tidigare nämnts, är om 

svarsalternativet där ordet ”osäker” ingick var för abstrakt vilket ledde till att det alternativ 

som kändes mest konkret istället kryssades i. En annan tanke är att de personer som anser sig 

hantera tiden med säkerhet faktiskt har en god subjektiv tidsuppfattning. I artikeln ”Unlocking 

the riddle of time in learning disability” tror man att den socialt inlärda processen har varit för 

fattig för personer med inlärningssvårigheter, det vill säga att de vuxit upp i en ”dålig och 

inkonsekvent miljö” [19]. En spekulation utifrån detta är då ifall en rikare social miljö skulle 

kunna leda till en bättre subjektiv tidsuppfattning. Utifrån det, samt vetskapen om att personer 

med utvecklingsstörning har förmågan att lära sig nya saker [9], skulle man kunna tänka sig 

att dessa personer kan öva upp den subjektiva tidsuppfattningen. För att koppla detta till 

deltagarna i studien så skulle de, tillsammans med föräldrar under uppväxten och/eller med 

personal i vuxen ålder, förslagsvis kunnat använda sig av och pratat om olika tidsbegrepp 

kontinuerligt i vardagen och på så vis övat in den subjektiva tidsuppfattningen.  

 

Resultatet visar även att många av deltagarna tar hjälp av sin personal vid hanterandet av tiden 

i vardagen (21-30%). Detta kan bero på att personalen är lättillgänglig inom den för studien 

aktuella boendeformen. Det kan vara både en fördel och en nackdel. Fördelen är att 

personerna i fråga kan känna en trygghet eftersom de vet att de får hjälp att hantera tiden. 

Nackdelen är att i och med denna hjälp blir personerna mindre självständiga. Skulle 

personerna istället få stöttning i att öva in den subjektiva tidsuppfattningen och/eller ta hjälp 

av ett tidshjälpmedel skulle istället deras självständighet öka. Studier där man undersökt 

användandet av tidshjälpmedel hos personer med utvecklingsstörning kommer fram till att 

tidshjälpmedel för denna målgrupp ökar självständigheten samt kontrollen och överblicken 

över aktiviteterna i vardagen [21, 22, 23]. Resultatet i den aktuella studien för uppsatsen 

visade att en mycket liten andel av deltagarna använder tidshjälpmedel (1-4%) vilket anses 

vara negativt med tanke på ovanstående evidens. Den relativt stora andelen som tar hjälp av 

personal (21-30 %) samt de som känner sig osäkra vid sin tidshantering i de vardagliga 

situationerna (11-17%) anses också vara negativ. Av denna anledning dras slutsatsen att ifall 
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fler av deltagarna skulle ha tillgång till och använda tidshjälpmedel skulle deras 

självständighet över vardagliga situationer där tidshantering krävs öka.  

 

I artikeln ”The impact of time aids on independence and autonomy in adults with 

developmental disabilities” har man gjort en studie som beskriver hur tidshjälpmedel påverkar 

självständigheten hos personer med utvecklingsstörning. Studiens slutsats är dels att det är av 

stor vikt att arbetsterapeuten genomför täta uppföljningar för att kunna förstå de olika 

vardagssituationer som kan påverka tidshjälpmedlets användning. Vidare kommer man fram 

till att arbetsterapeuten bör engagera både klient och närmaste stödperson/anhörig vid 

införandet av tidshjälpmedlet i personens liv då dessa påverkar hjälpmedlets användning [22]. 

Utifrån dessa slutsatser kan det diskuteras ifall fler av deltagarna i den aktuella studien för 

denna uppsats är innehavare av tidshjälpmedel men inte använder dessa. Frågan är då varför 

inte? Kan en bristande introduktion av hjälpmedlet vara anledningen eller har inte 

uppföljningarna varit tillräckligt täta och engagerande? Fick inte personal och/eller anhöriga 

introduktion av hjälpmedlet? Kan det vara så att de deltagare som fyllt i att de både använder 

tidshjälpmedel och tar hjälp av personal på samma fråga saknar denna introduktion? I så fall 

kan det ha bidragit till en osäkerhet kring hur hjälpmedlet ska användas vilket gör att 

personerna även tar hjälp av personalen i situationer där tidshantering krävs? Kan det även 

vara så att fler av deltagarna har tidshjälpmedel men väljer att inte använda detta för att de 

inte vill utmärka sig? Det är en viktig aspekt att ha i åtanke i denna diskussion. Tekniken har 

idag utvecklat många olika applikationer att använda i sin mobiltelefon som stöd vid 

tidshantering [38]. Detta skulle kunna vara ett alternativ till att undvika ovanstående. Frågan 

är dock hur stor medvetenheten är gällande denna nya teknik.  

 

I den ovan nämnda studien har man även kommit fram till att om personen i fråga får ett 

tidshjälpmedel trots ointresse att använda det så kan det medföra en negativ attityd till 

hjälpmedlet [22]. Kan det tänkas att så är fallet för de personer som har tidshjälpmedel men 

väljer att inte använda det? Att de får ett tidshjälpmedel för att någon annan (arbetsterapeut, 

anhörig, personal) tycker att de skulle behöva det men att de själva inte vill ha? Enkätens 

utformning bidrog inte till att resultatet visade ifall deltagarna har ett tidshjälpmedel men inte 

använder detta. Det var inte heller studiens syfte att ta reda på. För att få en bild av detta, som 

är en mycket viktig fråga, rekommenderas vidare studier på hur många personer med lindrig 

utvecklingsstörning som faktiskt har ett tidshjälpmedel men som inte utnyttjar detta.  

 

Resultatet av denna studie tyder på att arbetsterapeuter bör vara mer uppmärksamma på om 

denna målgrupp har fått den hjälp de är i behov av när det gäller tidshantering. Det är viktigt 

att arbetsterapeuten gör omfattande bedömningar för att på djupet ta reda på hur personen 

hanterar sin tid, på både det subjektiva och objektiva planet. Detta enligt arbetsterapins syfte 

att förbättra/vidmakthålla aktivitetsförmåga eller förebygga/kompensera risk för nedsatt 

aktivitetsförmåga. 

 

Slutsats 

Utifrån resultatet från denna studie samt tidigare forskning kopplad till studien anses att fler 

personer med lindrig utvecklingsstörning är i behov av tidshjälpmedel för ökad 

självständighet. För att gå djupare in i frågeställningen om personerna hanterar sin tid med 

säkerhet eller osäkerhet rekommenderas vidare forskning kring detta i form av en 

intervjustudie. 
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Bilaga  

 
 

DIN HANTERING AV TIDEN Kille                 Tjej 

 

Sätt ett kryss i rutan under bilderna på det svar som passar bäst in på Dig. Om du inte 

tycker att något svar passar skriv gärna ett annat svar som passar dig bättre på den 

streckade raden. 

___________________________________________________________________________ 

 

Hur vet du när du måste gå hemifrån för att komma i tid till jobbet? 

      

Jag kollar på klockan och           Jag kollar på klockan många    

känner mig säker på hur   gånger för jag är osäker på   Personalen   

lång tid det är kvar   hur lång tid det är kvar   hjälper mig Jag använder tidshjälpmedel                     

 

 

 

 

 

 

Annat svar: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

___________________________________________________________________________ 

Om klockan är fyra och du ska börja laga mat om en timme, hur vet du när det är dags att 

börja? 

 
Jag kollar på klockan och           Jag kollar på klockan många    

känner mig säker på hur   gånger för jag är osäker på   Personalen   

lång tid det är kvar   hur lång tid det är kvar   hjälper mig Jag använder tidshjälpmedel                     

 

 

 

 

 

 

Annat svar: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

___________________________________________________________________________ 

Hur håller du reda på tiden för din fritidsaktivitet,                                                                                                          

till exempel om du ska åka och bowla, rida, dansa eller gå på bio?  

  
Jag kollar på klockan och           Jag kollar på klockan många    

känner mig säker på hur   gånger för jag är osäker på   Personalen   

lång tid det är kvar   hur lång tid det är kvar   hjälper mig Jag använder tidshjälpmedel                     

 

 

 

 

 

 

Annat svar: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

___________________________________________________________________________ 



 

Om du är på stan och ska åka hem hur vet du när du ska gå till din buss eller din taxi?

  
Jag kollar på klockan och           Jag kollar på klockan många    

känner mig säker på hur   gånger för jag är osäker på   Personalen   

lång tid det är kvar   hur lång tid det är kvar   hjälper mig Jag använder tidshjälpmedel                     

 

 

 

 

 

 

Annat svar: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

___________________________________________________________________________ 

Om du har bestämt dig för att städa och ditt favoritprogram på tv börjar om en timme, hur vet 

du när du måste avsluta städningen för att inte missa tv-programmet? 
      

Jag kollar på klockan och           Jag kollar på klockan många    

känner mig säker på hur   gånger för jag är osäker på   Personalen   

lång tid det är kvar   hur lång tid det är kvar   hjälper mig Jag använder tidshjälpmedel                     

 

 

 

 

 

 

Annat svar: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

___________________________________________________________________________ 

 

Jag har svarat på frågorna själv                            Jag har svarat på frågorna med hjälp av  

             personal  

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Ett tips från oss, fundera över resultatet du fick efter att du har fyllt i enkäten. Känner du att 

du hanterar tiden bra eller skulle du kanske vara i behov av ett tidshjälpmedel? Om du känner 

att ett hjälpmedel vore bra att ha, be om hjälp att kontakta en Legitimerad Arbetsterapeut 

inom din kommun eller inom ditt landsting.  

 

 

 


