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Arbetets art: Examensarbete omfattande 15 högskolepoäng, inom ämnet arbetsterapi 

Svensk titel: Förändring av vardagen vid användning av tidshjälpmedel för personer med 
autismspektrumtillstånd och/eller utvecklingsstörning - en kvalitativ intervjustudie. 

Engelsk titel: Change in everyday lives when using time aids for people with autism spectrum 
disorder and/or developemental disabilities - a qualitative interview study.  

Författare: Karin Grönkvist & Sara Pettersson Sjöström 

Datum: 3/1-2016 

Antal ord: 8509 

 

Sammanfattning: 

Bakgrund: Arbetsterapeuter arbetar ofta med personer med nedsatt kognitiv förmåga. Personer 
med autismspektrumtillstånd (AST) och/eller utvecklingsstörning har nedsatt kognitiv förmåga. Ofta i 
form av nedsatt uppmärksamhet, nedsatt minnesförmåga, nedsatta exekutiva funktioner samt 
nedsatt förmåga till mentalisering. En vanlig arbetsterapeutisk åtgärd till denna målgrupp är 
tidshjälpmedel som kan kompensera för deras nedsatta kognitiva förmågor.  

Syftet var att beskriva om och hur användningen av tidshjälpmedel förändrar aktiviteter i vardagen 
för personer med AST och/eller utvecklingsstörning.  

Metod: Kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys. Deltagare var tre arbetsterapeuter, tre boendestödjare och en boendepedagog.  

Resultatet visade att vardagliga aktiviteter förändrats och att deltagarna fått mer kontroll över sitt 
aktivitetsutförande vilket lett till att de blivit mer självständiga sedan de fått tidshjälpmedel. Det 
visade även att det är många faktorer som påverkar implementeringen av ett tidshjälpmedel och att 
det är viktigt att brukarna får stöd av personal och/eller anhöriga vid användandet av 
tidshjälpmedlen.  

Slutsats: Utifrån arbetsterapeuters och boendepersonalens synvinkel så har brukarna fått kontroll 
över sina aktiviteter och sin vardag. 
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INLEDNING 

Arbetsterapeuter möter ofta personer med kognitiva funktionsnedsättningar såsom 
autismspektrumtillstånd (AST) och utvecklingsstörning. En vanlig arbetsterapeutisk åtgärd är att 
förskriva kognitiva hjälpmedel, till exempel tidshjälpmedel, som kan kompensera för de kognitiva 
funktionsnedsättningarna och får de vardagliga aktiviteterna att fungera. Den här uppsatsen handlar 
om hur arbetsterapeuter och boendepersonal upplever att vardagliga aktiviteter har förändrats för 
vuxna personer med AST och/eller utvecklingsstörning sedan de fått ett tidshjälpmedel förskrivet. 

 

BAKGRUND  

Arbetsterapi  

Arbetsterapi kan förklaras som en strategi att hjälpa människor att vara så självständiga som möjligt 
efter att de drabbats av en sjukdom, varit med om en olycka eller person av annan anledning har 
förlorat någon förmåga som hindrar aktivitetsutförandet (1). Arbetsterapeuter har kunskap om olika 
funktionsnedsättningar och diagnoser och vad det leder till för begränsningar i aktivitetsutförande 
(2). De vet även vilka interventioner som fungerar enligt forskning. Arbetsterapeuter använder ofta 
olika aktiviteter för att hjälpa människor att kompensera för eller förbättra sina förlorade förmågor 
(1). Terapeutisk aktivitet definieras enligt Lathams (1) tolkning av Strzelecki som att använda 
åtgärder som är meningsfulla, relevanta, positiva och ändamålsenliga med syfte att förbättra 
människors förmåga att vara delaktiga i sitt eget liv. Syftet kan även vara att göra det möjligt att få 
ett förbättrat funktionellt aktivitetsutförande genom att förbättra sin förmåga och 
utförandekapacitet (1). Det kan räcka att ändra något i miljön eller lära ut nya strategier för hur 
aktiviteten kan utföras så att personen kan lyckas utföra aktiviteten trots sin förlorade förmåga (1). 
Åtgärderna görs för att hjälpa personen att kunna ta hand om sig själv, sitt hem och andra 
livsaktiviteter som personen vill, behöver eller är förväntad att kunna göra (1).  

 

Arbetsterapeutisk utredning 

Först i en arbetsterapeutisk utredning skapar arbetsterapeuten en relation till brukaren och 
identifierar problematiken och resurserna (3, 4). Arbetsterapeuten använder ett klientcentrerat 
arbetssätt i utredningen vilket innebär att arbetsterapeuten arbetar tillsammans med brukaren 
genom att ta hänsyn till hens önskningar, behov och prioriteringar (3). Synen på brukaren är att alla 
är olika individer med egenskaper och erfarenheter som styr interventionens mål och strategier (3). 
Vidare i utredningen gör arbetsterapeuten en intervju med ett bedömningsinstrument för att göra 
en kartläggning av problematiken med dess styrkor och svagheter (4). I samband med det görs också 
en observation med bedömningsinstrument för att se hur aktiviteterna utförs effektivt och mindre 
effektivt. Åtgärden diskuteras fram tillsammans med brukaren. Därefter sätter arbetsterapeuten 
tillsammans med brukaren upp mål med åtgärden. Åtgärden anpassas till brukarens behov och 
implementeras sedan i den miljön som aktiviteten är menad att utföras i tills aktiviteten är tillräckligt 
inlärd för att brukaren ska klara sig själv. Efter några månader gör arbetsterapeuten uppföljningar av 
åtgärden samt en utvärdering av åtgärdens utfall (4). 

 

Aktiviteter i vardagen  

Aktiviteter definieras som lek/fritid, aktivitet i det dagliga livet och produktivitet (3). Lek/fritid är 
aktiviteter som görs för eget nöje och är frivilliga. Aktiviteter i dagliga livet är till exempel att äta, 
städa och borsta tänderna, det syftar till att ta hand om sig själv. Den sista är produktivitet som är 
obetalda eller betalda aktiviteter som bland annat studier, arbete och ideellt arbete. Dessa 
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aktiviteter ska rymmas inom den sociala och fysiska miljön vilket innebär att människan rör sig i 
världen och gör aktiviteter tillsammans. Aktiviteterna har även olika tidsramar beroende på hur lång 
tid aktiviteten tar (3). Vilka aktiviteter personer väljer att göra utifrån de ovannämnda områdena 
beror på vad personen tycker är meningsfullt, har intresse att göra, vilka aktiviteter som personen 
gör effektivt, samt vilka möjligheter och förväntningar som miljön har på personens val av aktivitet 
(3). Aktiviteters inverkan på hälsan är enligt Kielhofners (5) tolkning av flera andra författare bland 
annat att personers dragningskraft är att engagera sig i praktiska, lekfulla och producerande 
aktiviteter som utvecklar individen. Det leder till att de fyller sin tid med aktiviteter som skapar en 
vardag för att bli delaktig i världen och som gör livet meningsfullt (5). 

Människor är olika när det gäller motivationsförmåga och aktivitetsmönster, därför behövs det enligt 
Kielhofner (3) en modell som förklarar hur människan väljer, organiserar och utför aktiviteterna. 
Model Of Human Occupation är en modell som bland annat förklarar tre komponenter som 
samspelar när aktiviteter utförs, dessa är: viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet (3). 
Människans motivation till aktivitet ligger i att det finns ett behov av att vara aktiv genom att 
personen är medveten om sina förmågor, det är viljekraften (3). Vanebildning är många aktiviteter 
efter varandra som bildar rutiner i vardagen genom ett samspel mellan tidsbundenhet, sociala och 
fysiska närmiljöer (3). Utförandekapaciteten är förmågan att utföra aktiviteter och är beroende av de 
fysiska och mentala förmågorna samt subjektiva upplevelser (3). Miljön påverkar aktiviteter både 
genom att ställa krav, underlätta och begränsa personens möjlighet att utföra aktiviteter. Tillgångar i 
miljön som kan underlätta aktiviteter är muntliga instruktioner och vägledning och fysiska verktyg i 
form av hjälpmedel (3). 

 

Kognitiva funktionsnedsättningar hos personer med AST och/eller utvecklingsstörning 

Det finns flera kognitiva funktionsnedsättningar som personer med AST och utvecklingsstörning har 
gemensamt. Dessa är nedsatt uppmärksamhet, nedsatt minnesförmåga, nedsatta exekutiva 
funktioner samt nedsatt förmåga till mentalisering (6). Uppmärksamhetsstörningarna tar sig bland 
annat uttryck i svårigheter att behålla fokus på aktiviteten, att sålla bort ovidkommande stimuli samt 
att utföra flera moment samtidigt i en aktivitet (6). Den nedsatta minnesförmågan medför 
svårigheter att lära in nya aktiviteter och plocka fram och använda tidigare erfarenheter och kunskap 
(6). Exekutiva funktioner är viktiga för aktivitetsutförandet och består bland annat av 
initiativförmåga, planerings- och organisationsförmåga, förmåga att strukturera en aktivitet samt 
tidsuppfattning. Nedsatt initiativförmåga kan leda till att aktiviteter inte blir utförda eller att det är 
svårt att komma igång med aktiviteten (6). Svårigheter att organisera, planera och strukturera leder 
ofta till att aktiviteter inte blir korrekt utförda, till exempel att uppgifter inom aktiviteten utförs i rätt 
ordning. Det innebär också att aktiviteter missas, glöms bort eller utförs vid fel tidpunkt (6). 
Tidsuppfattning är nära kopplat till detta då det innefattar att veta ungefär hur lång tid olika saker 
tar, att ha en känsla för hur lång tid som gått samt att beräkna hur mycket som hinns med inom en 
viss tid. Nedsatt tidsuppfattning leder ofta till brister i planeringsförmågan, exempelvis att personen 
kommer för sent (6). Nedsatt förmåga till mentalisering innebär svårigheter att visa medkänsla och 
ta hänsyn till andra människor. Det leder till svårigheter att läsa av stämningen i sociala 
sammanhang, uppfatta kroppsspråk, mimik, gester, tonfall och underförstådda meningar (7). 
Sammanfattningsvis innebär de ovan beskrivna svårigheterna att personen får svårt att strukturera 
sina aktiviteter och ha en grundstruktur för veckan. Till detta tillkommer ofta nedsatt 
generaliseringsförmåga som innebär svårigheter att föra över kunskap om hur något görs i en viss 
situation till en annan (6). Utöver dessa gemensamma svårigheter hos personer med AST och 
utvecklingsstörning finns också några diagnosspecifika kriterier. De beskrivs här nedan.   
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Autismspektrumtillstånd 

AST är ett samlingsnamn för bland annat Autistisk syndrom och Asperger syndrom (7) och det är 
ungefär en procent av befolkningen som får någon av diagnoserna (7, 8). Det är vanligt att personer 
med AST har tilläggsdiagnoser som till exempel epilepsi, ångest, ADHD, depression, ätstörningar och 
personlighetsstörningar (8). Skillnaden mellan Autistiskt syndrom och Asperger syndrom är främst 
att personer med Asperger är normalbegåvade medan personer med autism har lägre 
begåvningsnivå (9).  

Utöver tidigare nämnda svårigheter/nedsättningar så har personer med AST även en avvikande 
utveckling inom det som kallas central coherens (7). Det innebär att personerna har svårigheter att 
vistas och umgås i sociala sammanhang och kommunicera med andra människor (9). Att hålla fast 
vid sina rutiner är viktigt eftersom de har svårigheter med förändringar i miljön och förändringar av 
sina egna rutiner (9).   

För att få en diagnos inom AST måste fem symptom uppfyllas i diagnossystemet Diagnostic and 
statistical manual of mental disorders femte versionen (10, 8) första tre symtomen som måste 
uppfyllas ryms inom kategorin Begränsning i socialt samspel och kommunikation. Där ingår följande: 
1) Vid social interaktion finns det svårigheter med verbal och icke verbal kommunikation. 2) Brist på 
socialt samspel 3) Saknar förmåga att behålla och skapa vänskapliga relationer som är passande till 
utvecklingsnivån. Utöver symtomen i denna kategori finns en andra kategori av symtom där minst 
två måste vara uppfyllda. Kategorin och symtomen är: Återkommande och begränsande intressen, 
aktiviteter och beteendemönster (8). 1) Underliga sensoriska reaktioner eller oföränderliga motoriska 
och verbala beteenden. 2) stora svårigheter att ändra på rutiner eller ritualer. 3) Begränsar sig till 
vissa intressen och håller fast vid dem. Ett övergripande kriterium är att symptomen måste visa sig 
under tidiga barnaåren. 

 

Utvecklingsstörning 

En utvecklingsstörning innebär en hjärnskada eller låg begåvningsnivå som uppstått innan arton års 
ålder (11, 12), den kan vara medfödd, uppstå under förlossningen eller under barnets uppväxt (11, 
12, 13). Grunewald (13) anger även att en orsak kan vara att vi föds med olika begåvningsnivåer. En 
svår form av utvecklingsstörning upptäcks tidigt i ett barns uppväxt medan en lindrig form syns i 
början av barnets skolålder (14). Utvecklingsstörning innebär att det skett någon störning i 
utvecklingen som lett till nedsatt intelligens, svårigheter med att ta in information, bearbeta den och 
att tillämpa kunskapen (12). Personerna kan även ha tilläggsdiagnoser och/eller andra 
funktionsnedsättningar (14). Problematiken gör det svårt för personer med utvecklingsstörning att 
klara av vardagslivet självständigt (12, 14). 

Kylén (15) har delat in de olika utvecklingsgraderna lindrig, måttlig och svår utvecklingsstörning och 
har förklarat deras begåvningsnivå utifrån A, B och C stadier (13).   

Det Kylén (15) kallar A-stadiet är detsamma som svår utvecklingsstörning. Tiden byggs upp på rutiner 
då de har svårt att få perspektiv på tid och rum. De upplever främst det som är här och nu, 
tidsuppfattningen består mest bara av insiktsfulla förväntningar om vad som kommer att hända 
härnäst och de har rutin på i vilken ordning olika moment ska göras. Till exempel om moment man 
gör just nu ger en signal om vad man ska göra härnäst (15). 

B-stadiet är detsamma som måttlig utvecklingsstörning vilket innefattar personer som kan förstå 
bilder och förstå vardagliga objekt som man ofta sett eller använt (15). Omvärlden uppfattas efter 
personens egna upplevelser och erfarenheter. Personerna kan förstå tidsbegrepp som imorgon och 
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kan även ha grepp om den aktuella veckan men att något kan förändras är svårt att förstå och att 
föreställa sig (15). 

C-stadiet är det som även kallas lindrig utvecklingsstörning. Det är de personer som kan lära sig att 
läsa och skriva (15). Personerna förstår att det finns en framtid, dåtid och att det finns platser, saker 
och människor som de själva inte har besökt, sett eller träffat. Dessa personer har lättare för att 
hantera nya situationer för att de har en förståelse för att saker kan förändras. Perspektivet av tid 
och rum blir bättre och personerna kan med tiden förstå begreppen dygn, vecka, månad och år (15). 
Förståelsen för att andra människor inte tycker som jag utan har andra åsikter finns men det är svårt 
att sätta sig in i (13). 

 

Arbetsterapi för personer med kognitiva funktionsnedsättningar 

Enligt Toglias modell, Dynamic interactional model of cognition, som används till personer med 
kognitiva funktionsnedsättningar är målet att personen ska återfå eller upprätthålla 
utförandeförmågan (16). Aktivitetsutförandeförmågan är beroende av att uppskatta och uppfatta 
den sensoriska informationen och att kunna planera och tänka sig in i aktiviteter samt att ha ett 
målmedvetet handlande (16). Grunden i arbetsterapi utgår från att personen, miljö och aktivitet 
interagerar och påverkar varandra (16, 17). Detta synsätt speglas i modellen där Toglia menar att det 
inte bara är individens brister, som den kognitiva funktionsnedsättningen som spelar in, utan det är 
också miljö och aktivitetsfaktorer som påverkar aktivitetsutförandet (16). Det gör att hur personen 
klarar en aktivitet är situationsberoende och arbetsterapeuten kan behöva sätta in åtgärder riktade 
mot alla tre: person, aktivitet och miljö (16). Vanliga åtgärder inom modellen är strategier för att 
underlätta aktiviteter och stöd från arbetsterapeuten (16). Arbetsterapeuten börjar med 
interventionen genom att öva in den nya strategin med brukaren i en enkel aktivitet, där miljön och 
aktiviteten har liknande förutsättningar. Sedan överförs strategin till vardagliga aktiviteter där den 
utförs i en annan aktivitet och miljö än från början (16, 17).   

Det finns två olika åtgärdsformer för personer med kognitiva nedsättningar, återtränande och 
kompenserande (5). Återtränande åtgärder är att återträna eller upprätthålla specifika kognitiva 
funktioner. Metoden passar bäst för personer som kan generalisera lärandet och ha en mer 
fungerande kognitiv förmåga. Kompensatoriska åtgärder passar de personer som har svårt att 
generalisera lärandet till olika situationer och har en lägre kognitiv förmåga som gör inlärningen 
begränsad. Kompensatoriska åtgärder drar nytta av personens befintliga potential (5). Åtgärderna är 
process- orienterade och funktionella strategier, förändring i aktiviteten och miljön samt specifik 
färdighetsträning. Uppgift- och miljöförändringar ändrar inte funktionsförmågan, men den 
identifierar förutsättningen för att personen ska utföra aktiviteter tryggt och framgångsrikt. Den 
identifierar brukarens kognitiva funktionsnedsättning och anpassar uppgiften och miljön som 
brukaren är i så att aktivitetens och miljöns krav matchar den kognitiva förmågan (5). En vanlig 
kompensatorisk åtgärd är kognitiva hjälpmedel och för personer med AST och/eller 
utvecklingsstörning är tidshjälpmedel vanligt eftersom många har nedsatt tidsuppfattning (6, 18). 
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Tidshjälpmedel  

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) framgår det att personer med 
funktionhinder har rätt att få den hjälp som behövs i det dagliga livet för att få goda levnadsvillkor 
(19). Den innefattar bland annat personer med AST och utvecklingsstörning och hjälpen de behöver 
kan till exempel vara att få ett hjälpmedel. För att personerna sedan ska kunna använda hjälpmedlen 
är det viktigt att de är anpassade till den kunskapsnivå som personerna ligger på för att brukaren ska 
klara av att använda det och ha nytta av det (20). Tidigare forskning har visat att användningen av 
tidshjälpmedel inte har ökat aktivitetsutförandet i sig men deltagarna anser att de deltar mer i 
aktiviteter som de själva vill göra och att tidshjälpmedlet balanserar vardagen mellan aktivitet och 
vila (18). Deltagarna i studierna tyckte att tidshjälpmedel hade ökat självständigheten eftersom de 
kunnat minska stödet från personal och anhöriga (18, 21). Dock anser inte alla att bara stöd från 
tidshjälpmedel fungerar, utan de vill ha stöd från personal också (18, 21). För att kompensera för 
den nedsatta tidsuppfattningen behövs en kombination av tidshjälpmedel och personellt stöd. 
Självständigheten visades också genom att de själva har kontroll över när aktiviteter skall göras (21).  

Det finns många olika sorters tidshjälpmedel som kompenserar för kognitiva funktionsnedsättningar. 
Kognitiva hjälpmedel används i aktivitetsområdena: arbete, skola, fritidsaktivitet och i aktiviteter för 
att ta hand om sig själv (18). Där ingår bland annat Timstock, Time Timer, Handi-programmet, 
MEMOdayplanner och MEMOplanner. Timstock och Time Timer fungerar på samma sätt, de 
visualiserar tid så att tiden blir mer konkret. De visar till exempel hur mycket tid som är kvar på en 
aktivitet. De räknar ner tiden men har olika utseende (22). Handins och Timstockens 
påminnelsefunktion talar om när en aktivitet ska börja och hur länge den håller på. Detta leder till 
ökad självständighet vilket minskar påminnelser och tjat från personal och anhöriga (18, 21). 
Scheman och Handi ger en överblick över brukarnas aktiviteter för att de ska veta vad som ska hända 
och kunna planera och så att inga viktiga aktiviteter missas (18, 23), de används också för att veta 
vilken dag och datum det är (18). Handin kan användas för att skriva upp olika saker som brukarna 
skall komma ihåg (21). En studie har visat att deltagarna upplevde att MEMOplanner och 
MEMOdayplanner kompenserar och ger stöd åt deras funktionsnedsättning. Tidshjälpmedlen 
minskade stressen då det användes för att strukturera upp vardagsaktiviteter genom schemat. 
Påminnelsefunktionen påminde brukarna om att ta medicinerna. Vid användning av tidshjälpmedlet 
fick de en förståelse för sin funktionsnedsättning (23). Personal digital assistants (PDA) är som en 
Handi och kan användas för att planera aktiviteter i ett digitalt schema och ställa påminnelser för att 
påminna om medicin och andra viktiga händelser. Den har i forskning visat sig förbättra 
självvärdering i vardagliga aktiviteter (24).   

I flera studier framkommer att tidshjälpmedel inte används utanför hemmet på grund av att ljudet 
irriterar folk runtomkring, den kan låta vid olämpliga tillfällen och det finns en rädsla för att 
tidshjälpmedlet kan gå sönder (18, 21, 23). En annan orsak är att deltagarna skäms för att använda 
tidshjälpmedlet bland arbetskamrater och då tar de inte med tidshjälpmedlet trots att det finns ett 
behov av att använda det utanför hemmet, till exempel på arbetet för att veta när rasterna är (21).    

 

Problemområde  

Arbetsterapeuter arbetar mycket med personer som har kognitiva funktionsnedsättningar på grund 
av AST och/eller utvecklingsstörning. Denna grupp av personer har bland annat nedsatt förmåga att 
hantera och uppfatta tid, vilket dels leder till bristande planeringsförmåga och skapar problem i det 
vardagliga livet (6). Litteraturen beskriver att åtgärder för personer med kognitiva nedsättningar är 
återtränande eller kompenserande insatser (5). Kompenserande åtgärder kan vara att förskriva ett 
hjälpmedel eller lära ut nya strategier som kan kompensera för den nedsatta förmågan (17). En 
vanlig åtgärd för arbetsterapeuter är att förskriva tidshjälpmedel till personer med AST och/eller 
utvecklingsstörning. Vid litteratursökning var det svårt att hitta studier om hur aktiviteter i vardagen 
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förändrats för vuxna personer med AST och/eller utvecklingsstörning efter att tidshjälpmedel 
förskrivits. Det var få studier som handlade om både AST och utvecklingsstörning. I tidigare studier 
beskrivs att förskrivare saknar kunskap om tekniska tidshjälpmedel (23, 25). Därför behövs det mer 
forskning om hur kognitiva hjälpmedel, däribland tekniska- och tidshjälpmedel, kan påverka vuxna 
personer med kognitiva funktionsnedsättningar i vardagliga aktiviteter (18, 21). Det finns också lite 
forskning som berör vuxna med AST och/eller utvecklingsstörning. Denna studie kommer att bidra 
med kunskap om och hur tidshjälpmedel förändrar vardagliga aktiviteter för vuxna personer med 
AST och/eller utvecklingsstörning utifrån arbetsterapeuters och boendepersonalens perspektiv. Det 
är viktigt att det finns evidens för om och hur åtgärden fungerar så att arbetsterapeuter vet om de 
ska fortsätta att förskriva tidshjälpmedel som åtgärd för dessa personer eller om rutinerna behöver 
ändras. 

  

SYFTE 

Syftet är att beskriva om och hur användningen av tidshjälpmedel förändrar aktiviteter i vardagen 
för personer med AST och/eller utvecklingsstörning. 

 

METOD 

För att beskriva studiens syfte användes en kvalitativ metod med en beskrivande ansats (26). Data 
samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer (27) och analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys (26). 

 

Urval 

Data samlades in genom att intervjua arbetsterapeuter och boendepersonal utifrån dessa 
inklusionskriterier: 

 Våra urvalskriterier var att arbetsterapeuterna skulle arbeta med tidshjälpmedel och mot 
brukargruppen AST och/eller utvecklingsstörning. Arbetsterapeuterna skulle ha arbetat 
tillräckligt länge för att ha sett någon förändring hos brukare före och efter förskrivningen av 
tidshjälpmedel.   

 Boendepersonal skulle ha erfarenhet av att arbeta med brukare som använder 
tidshjälpmedel och som har AST och/eller utvecklingsstörning.   

För att få tag på arbetsterapeuter användes ett ändamålsenligt urval (27). Vuxenhabiliteringen i ett 
län i mellansverige kontaktades där en samordnare hjälpte till att skicka ut förfrågningar till 10 
arbetsterapeuter. Tre arbetsterapeuter svarade, varpå en person fick uteslutas eftersom den inte 
arbetat tillräckligt länge för att ha hunnit att se förändring hos brukarna. En påminnelse skickades 
och ledde till ytterligare ett svar. För att hitta boendepersonal som kunde delta användes ett 
snöbollsurval (27). Vid intervjutillfällena med arbetsterapeuterna frågades om rekommendationer 
till boenden där tidshjälpmedel förskrivits och där det bodde personer med AST och/eller 
utvecklingsstörning. Informationsbrev skickades till de fyra rekommenderade boendenas 
enhetschefer för ett godkännande om att tillfråga personalen om dess deltagande, två tackade nej 
eftersom de ansåg att deras boendepersonal inte kunde bidra med tillräckligt information. Två 
enhetschefer godkände detta och rekommenderade personer vi kunde kontakta. Informationsbrev 
med förfrågan skickades till tre boendepersonal och en boendepedagog som sedan tackade ja. 
Samtliga deltagare föreslog själva tid och plats för intervjun.  

 



   
 

11 
 

Deltagarna  

I studien deltog fem kvinnor och två män. Tre deltagare var arbetsterapeuter som jobbar på en 
vuxenhabilitering, tre var boendestödjare och en var boendepedagog från två olika boenden. 
Deltagarna hade arbetat mellan 1-20 år med personer med AST och/eller utvecklingsstörning. De 
förskrivningsbara tidshjälpmedel som både arbetsterapeuterna och boendestödjarna hade 
erfarenhet av, och som beskrivs i resultatet, är Timstock, Time Timer, MEMOdayplanner, 
MEMOplanner och Handi 5sw. Flera av dem hade också erfarenhet av att använda vanliga 
veckoscheman i papper eller whiteboard till personerna med AST och/eller utvecklingsstörning.  

 

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in data. En intervjuguide (se bilaga) skapades 
med tre frågeområden: bakgrundsfrågor, huvudfrågor och oönskad effekt. Frågorna var öppna med 
följdfrågor som ställdes vid behov (27). Frågorna som handlade om hur brukarnas vardag förändrats 
sedan de fått tidshjälpmedel formades delvis med hjälp av de olika aktivitetsområdena i ADL-
taxonomin (se bilaga) (28). Frågorna anpassades beroende på om det var boendepersonal eller 
arbetsterapeut som intervjuades för att passa deras arbetsuppgifter.  

Intervjuerna spelades in och ägde rum på deltagarnas arbetsplatser och tog mellan 30 minuter och 
en timme. Vid Intervjutillfället fick deltagarna underteckna ett samtyckesformulär, där de godkände 
sitt deltagande i studien. Intervjuerna fördelades mellan författarna så att en intervjuade och den 
andra skötte inspelningstekniken och kontrollerade att ingen fråga missades. Det gjordes en 
pilotintervju på den första deltagaren för att testa frågornas relevans och validitet (29). Intervjun 
gick bra, så den kunde inkluderas i studien. Efter pilotstudien skedde inga förändringar i 
intervjuguiden. 

När dessa intervjuer var gjorda bedömdes de ha gett tillräckligt med information från både 
arbetsterapeuterna och boendepersonalen då samma information börjat upprepats, 
kunskapsmättnad ansågs då ha nåtts (30)   

 

Dataanalys  

Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera intervjuerna (26). Intervjumaterialet lyssnades 
igenom och transkriberades ordagrant av en av författarna och kontrollyssnades av den andra. 
Transkriberingen kontrollerades för att eventuella ordmissar skulle upptäckas. Materialet delades 
därefter upp i meningsenheter som sedan kondenserades (26). Av den kondenserade 
meningsenheten gjordes koder som illustrerar meningsenhetens innehåll. Koder som var samma 
eller liknade varandra bildade olika kategorier. Koderna som inte svarade på syftet plockades bort. 
Det blev initialt 26 kategorier som sedan bearbetades vidare i syfte att säkerställa att det inte fanns 
kategorier med liknande betydelser eller innebörder. Den slutliga kategoriseringen bestod av sju 
kategorier. Dessa granskades i sin tur och kunde sammanföras under tre huvudkategorier (26). 
Tillvägagångssättet tydliggörs i Tabell 1. 
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Tabell 1: Utdrag ut analysmatris. 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

D: Ja, alltså man märker 
skillnaden, som om man, 
om man inte sätter 
Timstocken när han ska 
gå och lägga sig till 
exempel, då kan ju han 
sitta hur länge som helst, 
så kommer man in, så 
avbryter man bara allting 
så här (knäpper med 
fingrarna), å då blir det ju 
inte bra. Då blir det ju ett 
utbrott eller nånting sånt 
där. Men har man 
Timstocken då blir det ju 
mycket, mycket lugnare… 
så det är ett bra verktyg.  

Man märker 
skillnad i 
aktiviteter, 
Timstocken 
hjälper till att 
hålla koll på när 
man ska avbryta 
en aktivitet  

Timstocken 
kompenserar 
för nedsatt 
tidsuppfattning  

Från kaos till 
ordning - 
positiva 
förändringar 
efter 
införande av 
tidshjälpmedel 

Upplevd 
förändring före 
och efter 
tidshjälpmedels
användning 
 

 

 

Forskningsetiska ställningstaganden 

I enighet med etikprövningslagen (31) har deltagarna mottagit ett informationsbrev och förfrågan 
om att delta i studien. I informationsbrevet har deltagarna fått information om studiens syfte, vad 
det innebär att delta, hur informationen behandlas och analyseras. Det framgick även att 
deltagandet är anonymt, frivilligt och går att avbryta utan anledning när de vill. Samtliga deltagare 
fick även läsa igenom och underteckna ett samtyckesformulär där de bekräftade att de fått 
information om studien och vad det innebär att delta, samt godkände sitt deltagande. 
Samtyckesformulären förvarades inlåsta. Författarna hade ingen tidigare relation till deltagarna och 
bedömer därför att något beroendeförhållande inte kan ha påverkat samtycket (32). 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i huvudkategorier med underliggande kategorier. Huvudkategorierna är: 
Upplevd förändring före och efter tidshjälpmedelsanvändning, Utmaningar för förbättrat 
aktivitetsutförande i vardagen och Faktorer som försvårar en positiv förändring i 
aktivitetsutförandet. 

Citat med relevant koppling används i texten för att stärka giltigheten på resultatet (26). För att 
underlätta läsningen och lättare förstå citaten så har vissa små språkliga ändringar gjorts (33). 

 

Upplevd förändring före och efter tidshjälpmedelsanvändning 

I denna huvudkategori beskrivs brukarnas vardag och hur deras aktiviteter utfördes innan respektive 
efter ett de fått ett tidshjälpmedel utskrivet. Huvudkategorin har två underliggande kategorier: En 
kaotisk vardag utan hjälpmedel, och Från kaos till ordning - positiva förändringar efter införande av 
tidshjälpmedel. 
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En kaotisk vardag utan tidshjälpmedel 

Deltagarna beskrev brukarnas vardag som ostrukturerad och otydlig innan de hade tidshjälpmedel. 
De beskrev att brukarna inte visste hur mycket som hinns med på en viss tid men att några ändå kan 
veta hur mycket klockan är. Samtliga deltagare beskrev brukarnas problem med tidshantering som 
att de hade svårt att veta när en aktivitet skulle börja, hur länge den höll på och när den skulle sluta. 
Deltagarna upplevde att brukarna blev oroliga, otrygga, stressade och ibland fick ångest över att inte 
veta vad som skulle hända eller om de skulle hinna med allt de skulle utföra. Det tog sig utryck i 
upprepade frågor till personal och anhöriga om vad som skulle hända härnäst. Deltagarna beskrev 
att de brukare som har AST eller lindrig utvecklingsstörning och bor i eget boende ofta har nedsatt 
initiativförmåga och då lätt blir passiva och har svårt för att börja med en aktivitet. De reagerade inte 
på att klockan går även om de vet om hur, och att, aktiviteten ska utföras. Brukarna gör då bara det 
dom absolut måste, till exempel så kan de börja diska tallrikarna för att det inte finns några rena att 
använda just när de behöver dem och blir då tvungna att diska. Deltagarna beskrev även att 
brukarna har svårt med tidsperspektivet och lätt missbedömer när de ska börja förbereda sig inför 
en aktivitet.  

"Antingen kommer man försent jämt, eller också kommer man alldeles för tidigt, så 
man får slösa med sin tid verkligen för vara säker på att hinna. Så kanske man tar tre 

bussar för tidigt för att komma fram i tid, eller sitter å väntar i väntrummet i en och en 
halv timme istället för fem minuter åå så vidare" 

 

Från kaos till ordning - positiva förändringar efter införande av tidshjälpmedel 

Deltagarna beskrev att tidshjälpmedlen ledde till ett förändrat aktivitetsutförande i vardagen inom 
ett antal områden. De områden som beskrevs var personligvård, matlagning, sköta hushållet, 
sysselsättning, fritidsaktiviteter, kommunikation och social samvaro. Deltagarna uttryckte att 
Timstocken och Time Timern, genom att visualisera tiden och larma, kompenserar för brukarnas 
nedsatta tidshanteringsförmåga och initiativförmåga. Det har resulterat i att brukarna blivit bättre 
på att begränsa sig i sina aktiviteter vilket betyder att de nu vet och kan ta initiativ till när en aktivitet 
ska börja, vet hur länge den håller på och när den ska avslutas. Deltagarna beskrev att 
tidsperspektivet kan försvinna för brukarna när de håller på med en aktivitet och att de därför har 
svårt att fokusera på flera saker samtidigt, något som lyser och piper kan då fånga brukarnas 
uppmärksamhet igen. Deltagarna gav exempel på vardagliga aktiviteter där brukarna efter att fått en 
Timstock eller Time Timer kunnat begränsa sig. Några av dem är matlagning, tvättning, städning, 
tandborstning, tv-tittande, dataspel, promenad, träning och duschning. Ett exempel som deltagarna 
gav var att vissa brukare duschade så kort stund att de knappt blev blöta och andra duschade 
alldeles för länge.  

”Ja, det som jag vet har blivit bättre för flera personer det är den tiden som de duschar 
till exempel för det är en sån här typisk aktivitet som man kan fastna i och man duschar, 

duschar, duschar, duschar som man är som ett russin tillslut.”  

Deltagarna beskrev att brukare som använder MEMOdayplanner och MEMOplanner har fått struktur 
och mer kontroll över sin vardag. De har fått en tydligare överblick och planering över sin dag och 
vecka, vilket ger en trygghet för brukarna och har resulterat i att aktiviteterna blir mer effektiva. 
Beskrivningar gavs av hur tidshjälpmedlen anpassades efter varje brukares behov genom att utforma 
individuella scheman med text och/eller bilder. Brukarna vet med hjälp av tidshjälpmedlen hur stort 
utrymme av dagen varje aktivitet tar, när och vilken aktivitet som ska utföras samt i vilken ordning 
aktiviteterna ska utföras i. Deltagarna upplevde att brukarna blev lugnare, tryggare och mådde 
allmänt bättre när de visste vad som skulle hända och därmed minskade även ångest och stressen 
över att inte hinna med allt.  
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Deltagarna berättade att om man passar tider och håller aktiviteten inom en rimlig tid så underlättar 
det den sociala samvaron och genom att brukarna fått ett tidshjälpmedel kommer de även iväg till 
sina sociala aktiviteter. Dock anses att personer med AST helst är för sig själva.  

”...dom är ju med, aktivt, på ett annat sätt, när man har tiderna” 

Deltagarna framhöll att brukarna med hjälp av sina tidshjälpmedel blivit mer självständiga och inte 
är lika beroende av personal och anhöriga, många sköter sitt tidshjälpmedel helt själva. De deltagare 
som var boendepersonal märkte skillnad i vardagliga aktiviteter på att de inte längre behöver säga 
till brukarna när det är dags att förbereda sig inför en aktivitet, utan de vet själva med hjälp av sitt 
tidshjälpmedel när de ska börja förbereda sig och när de ska vara klara. Med hjälp av tidshjälpmedlet 
tar brukarna eget initiativ till att förbereda sig och till att utföra sina aktiviteter. Dock fanns det även 
deltagare som inte upplevde att det blivit någon skillnad på brukarnas initiativförmåga till att starta 
en aktivitet. 

Enligt deltagarnas erfarenheter visar den första uppföljningen efter två till fyra veckor oftast att det 
behövs mer tid för att träna på att använda hjälpmedlet och att eventuell boendepersonal har frågor 
om hjälpmedlet och hur det ska användas. Vid andra uppföljningstillfället beskrev deltagarna att de 
kan börja se positiva effekter av användandet av tidshjälpmedlet och efter att ha använt det i cirka 
tre, fyra månader så har brukarna kommit ganska långt i lärprocessen. Det blir glesare mellan 
uppföljningarna ju säkrare brukaren blir på tidshjälpmedlet och efter sex månader angav deltagarna 
att de brukar kunna se att brukarna använder tidshjälpmedlet på rätt sätt och till det som var tänkt. 

Deltagarna beskrev att brukarna oftast är nöjda med sitt tidshjälpmedel, och att det är få gånger 
som det inte har fungerat. 

”Och oftast så är de jättenöjda med det. Det är väldigt få gånger dom har sagt att -ne, 
det här fungerar inte så, dom flesta gångerna så är det jättebra” 

De deltagande arbetsterapeuterna angav att de varit med om att ett tidshjälpmedel inte har 
fungerat många gånger och i många aktiviteter, medan boendepersonalen ansåg att de inte har varit 
med om det.  

Deltagarna berättade att brukarna använde tidshjälpmedlet tills de lärt sig aktiviteten och att de 
efter ett tag övergick till att göra aktiviteten utan tidshjälpmedlet. Det kunde då börja användas till 
nästa problematiska aktivitet.   

 

Utmaningar för förbättrat aktivitetsutförande i vardagen 

I den här huvudkategorin beskrivs vilka utmaningar som finns för att ett tidshjälpmedel ska kunna 
förändra vardagen för brukarna. Det beskrivs genom kategorierna: Insikt - en förutsättning för att 
kunna använda tidshjälpmedel, Klientcentrerad implementering och Omgivningens stöd - en 
förutsättning.  

 

Insikt- en förutsättning för att kunna använda tidshjälpmedel 

Deltagarna uttryckte att det är bra om brukarna har insikt om sin diagnos och sina problem så att de 
kan planera sin tid framåt. Beskrivningar gavs att om brukaren vet att det kommer en jobbig dag 
som tar mycket energi så kan de planera in en vilodag efteråt. Ibland tar det tid för brukarna att inse 
att de har svårt med tid och att de behöver ett tidshjälpmedel. 
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”Det finns ju också dom som inte har insikten att det här med tiden är en svårighet och 
då kan det också vara väldigt svårt att motivera sig själv om man inte förstår att man 

har ett behov.”  

Deltagarna upplevde att personer med AST har insikt om sin problematik och kan ibland fråga efter 
ett visst tidshjälpmedel som de vill ha efter att ha sett andra som har det. När arbetsterapeuten 
sedan börjar ställa frågor och utreda vilka behov brukaren har av ett tidshjälpmedel så får de 
antingen det de hade tänkt eller så kan de få ett annat slags tidshjälpmedel. Deltagarna uppgav att 
personer med lindrig utvecklingsstörning däremot inte kan uttrycka vad de behöver utan 
arbetsterapeuten behöver ge förslag på åtgärder som brukarna sedan är delaktiga i att välja mellan.  

 

Klientcentrerad implementering 

Deltagarna ansåg att det är bra att implementeringen är klientcentrerad och anpassas till situation 
och person. Arbetsterapeuten kan då även se till att klienten förstår tidshjälpmedlet. Om brukaren 
inte är bekväm eller nöjd med hur tidshjälpmedlet används kan arbetsterapeuten hitta andra mer 
passande strategier. Deltagarna beskrev att beroende på brukarens utvecklingsnivå tar det olika lång 
tid att lära in nya rutiner runt att använda ett nytt tidshjälpmedel. De uttryckte att personer på lägre 
utvecklingsnivå lättare tar till sig och använder tidshjälpmedel och de är positivt inställda till det om 
någon visar hur det fungerar och förklarar det ett par gånger. De är dock beroende av att personalen 
tar initiativ, är tydlig vid användningen och har en positiv inställning, eftersom personer med 
utvecklingsstörning inte ber om att få använda tidshjälpmedlet. Deltagarna upplevde att det ofta 
märks fortare om en person med AST kommer att trivas med ett tidshjälpmedel än om en person 
med lindrig utvecklingsstörning kommer att göra det. Det beskrevs att arbetsterapeuten vid 
implementeringen tydliggör i vilket syfte och med vilket mål brukaren har tidshjälpmedlet. Om 
brukaren mår bra under inlärningen kan resultatet förbättras. Deltagarna beskrev även att en del 
brukare kan lära sig till exempel ett tekniskt hjälpmedel snabbare om den har ett tekniskt intresse än 
om den inte hade det. En annan aspekt är att det kan vara svårare att implementera ett 
tidshjälpmedel till en brukare som kan använda det, men som inte tar initiativ till att använda det, än 
en brukare som har motivationen att använda tidshjälpmedlet men som har svårt att lära sig det. 
Deltagarna ansåg att när det gäller att få tidshjälpmedlet att fungera långsiktigt är det stor skillnad 
beroende på utvecklingsnivån mellan personer med AST och utvecklingsstörning. Det beskrevs att 
när brukaren har ett nätverk runt sig är det lättare att implementera tidshjälpmedel, annars krävs 
det tätare kontakt med arbetsterapeuten. Vid implementeringen är oftast brukaren, personal eller 
anhörig och arbetsterapeuten med. Det beskrevs av deltagarna att det än så länge inte har hänt att 
en brukare inte förstått tidshjälpmedlet, men om det händer kan det förenklas med bilder. 

"...du gör en tydlig instruktion på ett A4 papper mad skärm avbilder. Med steg för steg 
så här hur du ska göra..." 

Deltagarna upplever att om det blir ett uppehåll i implementeringen är det strategierna till 
aktiviteterna som personerna kommer ihåg, till exempel hur man planerar dagen, och inte hur 
tidshjälpmedlet fungerar.   

 

Omgivningens stöd - en förutsättning 

Personalen har en stor del i när brukarna ska få ett nytt tidshjälpmedel då deras uppgift är att göra 
brukarna självständigare så att livet blir lättare för dem. Deltagarna beskrev att arbetsterapeuter, 
anhöriga och personal har en nära kontakt med varandra. Arbetsterapeuten stöttar och ger 
instruktioner om hur tidshjälpmedlen fungerar, hur de ska läras ut och hur stöttningen till brukarna 
ska gå till. Att boenden har en boendepedagog ansågs av deltagarna vara positivt eftersom 
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arbetsterapeuten då kan ha kontakt med samma person och den personen kan mer om 
tidshjälpmedel. När ett nytt tidshjälpmedel introduceras till personal ansåg deltagarna att det är 
viktigt att personen för informationen vidare till övrig personal för att alla ska göra på samma sätt i 
kontakt med brukaren. Deltagarna ansåg att nätverket runt brukaren var viktig för att ett 
tidshjälpmedel ska fungera och att aktiviteterna utförs som den ska. Deltagarna upplevde att det 
märks om en brukare med AST bor själv eller har en partner därför att partnern kan bidra till 
motivationen och att ta initiativ åt brukaren. I vilken utsträckning tidshjälpmedlet fungerar 
långsiktigt har bland annat att göra med i vilken grad brukarna får stöd från anhöriga och personal. 
Personalen kan vid behov behöva stötta i användningen av tidshjälpmedel för att aktiviteten ska 
utföras, till exempel att avgöra hur länge en aktivitet ska pågå men att brukaren hanterar 
tidshjälpmedlet. Det beskrevs att personalen kan hänvisa till att det är tidshjälpmedlet som säger till 
när aktiviteten ska avbrytas och inte personalen.  

"– nu vet du att, nu har timstocken pipit, så nu måste vi faktiskt göra det här. För att det 
är så intränat att timstocken är det som styr, det är inte assistenten som styr så att det, 

blir inte riktat till personen som är där och hur tjatig den är. Man kan börja rikta mer 
mot tidshjälpmedlet att det är det som kontrollerar, och det är mer patientens egen sak 

så det kan också vara ett sätt som det är en positiv effekt att det skapar mindre 
konflikter mellan omgivningen, för att det blir ett objekt istället för en person, som lika 

mycket är inne och styr." 

 

Utmaningar som försvårar en positiv förändring av aktivitetsutförandet 

Denna huvudkategori beskriver vilka orsaker som har bidragit till att det inte skett någon förändring i 
vardagen efter att brukarna fått ett tidshjälpmedel. Detta beskrivs i de underliggande kategorierna - 
Individuella faktorer och Faktorer i omgivningen. 

 

Individuella faktorer  

Det finns individuella faktorer som kan göra att tidshjälpmedelsanvändningen försvåras. Deltagarna 
beskrev att livsproblematiska händelser är en sådan faktor som kan göra att 
tidshjälpmedelsanvändningen avstannar, såsom olika sjukdomar, försämring i sin diagnos, att ett 
förhållande tar slut eller att man börjar studera. Även när det psykiska måendet blir sämre påverkar 
det brukarens användning av tidshjälpmedel men att användandet oftast kan plockas upp igen när 
brukaren är redo. Deltagarna uttryckte att brukarens inställning till att få ett tidshjälpmedel 
förskrivet påverkar hur brukaren tar till sig tidshjälpmedlet. Men också hur deras förväntningar 
stämde överens med hur tidshjälpmedlet fungerar eller hur resultatet blev. Det gavs beskrivningar 
av att unga vuxna ibland kan känna att de är "skämmigt" att använda tidshjälpmedel för att 
omgivningen kan se. Ett alternativ till brukare som kan hantera mer avancerade tidshjälpmedel 
kunde vara en vanlig mobiltelefon som är anpassad. Deltagarna ansåg att det är viktigt att överväga 
innan ett tidshjälpmedel introduceras om det är värt att ändra på rutiner för att brukaren ska kunna 
uppnå självständighet i aktiviteter, eftersom det inte är bra att ändra på för mycket samtidigt när 
brukarna redan har svårt att lära in nya rutiner. Attityden beskrevs vara viktig eftersom det påverkar 
inställningen till tidshjälpmedlet. Om initiativförmågan och motivationen är låg kan det leda till att 
brukaren struntar i att tidshjälpmedlet larmar.  

"Ja det är väl det här med tvättmaskinen för en av våra boende men, det är lite lurigt 
också för ibland så kan dom ju liksom, - ähh jag bryr mig inte för att det fixar sig ändå, 
det är lite så, det är inte så roligt å tvätta, å då, då bryr jag mig inte om när det piper 

eller, så att man kommer å tittar."  
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Deltagarna lyfte fram att det i vissa fall behövs muntligt stöd för att brukaren verkligen ska utföra 
aktiviteter, det räcker inte alltid med bara tidshjälpmedlet. Deltagarna beskrev också att 
tidshjälpmedlet kan sluta användas av ren glömska eller att brukaren inte förstår hur det ska 
användas.  

 

Faktorer i omgivningen  

Deltagarna beskrev att det finns olika faktorer i omgivningen som kan leda till att tidshjälpmedel inte 
förändrar aktivitetsutförande i vardagen. Anledningarna kan enligt deltagarna vara att 
tidshjälpmedlet var trasigt och inte fungerade, att instruktionsböckerna till tidshjälpmedlen inte 
fanns översatta till alla språk och att tidshjälpmedlet ställer för höga respektive för låga krav på 
brukarens förmåga att hantera tidshjälpmedlet. Det gavs också beskrivningar av att det ibland 
skedde oväntade händelser, till exempel som att taxibilen blev försenad och det kan hindra 
tidshjälpmedlets verkan för att den inte kan ange tid som kan variera eller förändras. Det kan även 
finnas brister i nätverket runt brukaren. Deltagarna framhöll att personal och anhöriga kan ha svårt 
att implementera tidshjälpmedlet i flera av brukarens olika situationer på grund av tidsbrist. 
Deltagarna uttryckte att tidshjälpmedlet kunde glömmas bort på grund av att brukare som får för lite 
eller inget stöd har svårt att tillämpa användningen av tidshjälpmedlet vid aktivitet. Det beskrevs att 
om personalen ger för lite eller för mycket stöd kan det påverka effekten av användningen av 
tidshjälpmedlet. Brukarna behöver ha mer stöd vid lägre utvecklingsnivå för att få ihop delaktiviteter 
till aktiviteter. Det uttrycktes att när personalen inte förstår syftet, när eller hur tidshjälpmedlen ska 
användas tar en del kontakt med arbetsterapeuter, andra väntar tills utvärderingen med frågor och 
några lägger tidshjälpmedlen i en låda så att de glöms bort. De deltagande arbetsterapeuterna 
belyste att de vill att personalen tar kontakt med dem på en gång vid frågor om tidshjälpmedlet eller 
hur det ska användas. Deltagarna upplevde att personalen kan tycka att brukaren klarar sig utan 
hjälpmedel och därför inte använder tidshjälpmedlet på grund av att personalen inte har tillräckligt 
med kunskap om vinsten för brukaren och personalen. Deltagarna uttryckte att det kan handla om 
att slutsatsen om att ett hjälpmedel inte fungerar kan dras för fort för att omgivningen hade för 
höga förhoppningar om tidshjälpmedlets verkan.  

"Jag tror att det kan handla om det många gånger, att man kanske har lite för höga 
förväntningar och att man måste vänta in. Sen kanske man har gjort en fel bedömning 

men... jag tror att man kan dra slutsatserna lite för snabbt ibland..." 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva om och hur användningen av tidshjälpmedel förändrar aktiviteter i vardagen 
för personer med AST och/eller utvecklingsstörning. Resultatet visade att personer med AST 
och/eller utvecklingsstörning blivit säkrare på sin tid, de vet med hjälp av tidshjälpmedlet när de ska 
göra sina aktiviteter, hur länge de håller på och när aktiviteten ska avslutas. Det är något som kan 
bekräftas i tre andra studier där det beskrivs att kognitiva hjälpmedel ger brukarna påminnelser om 
när något ska hända och hjälper brukarna att planera sin tid (18, 23, 24). Resultatet i vår studie 
visade att tidshjälpmedel gjorde brukarna mer självständiga i sitt aktivitetsutförande. Detta ligger i 
linje med resultat från tre tidigare studier om personer med utvecklingsstörning som använder 
kognitiva hjälpmedel (18, 21, 34). En studie om Schedule Assistant systemet, som är ett slags 
program som är likt handiprogrammet, beskriver att programmet hjälper personer med 
utvecklingsstörning att ta initiativet till att självständigt starta en aktivitet (34). Det var flera av 
deltagarna i vår studie som vid frågan om personlig vård angav att duschning, tandborstning och att 
göra sig iordning på morgonen hade förbättrats med hjälp av tidshjälpmedel som visualiserar och 
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begränsar tiden, till exempel Timstocken. Detta verkar vara ett stort och viktigt användningsområde i 
vardagen för personer som har svårt att uppfatta tid, det hjälper dem att komma i tid till taxin på 
morgonen och att veta hur länge det är rimligt att duscha eller borsta tänderna. Arvidsson och 
Jonsson (21) redovisar även i sin studie att personer med utvecklingsstörning blivit mer självständiga 
i duschning och att förbereda sig för att komma i tid till sina aktiviteter. Vårt resultat har visat att 
brukarna inte behöver lika mycket stöd från personal eller anhöriga sedan de fått tidshjälpmedlet 
och deltagarna upplevde att det blivit mindre tjat. En av studierna om personer med 
utvecklingsstörning beskriver också att brukarnas tjat har minskat (18), och den andra studien anger 
att brukarna inte är lika beroende av personalen som innan de fick ett tidshjälpmedel (21). 
Resultatet i vår studie visade att omgivningens stöd är viktigt. Utan stöd riskerar tidshjälpmedlet att 
bli oanvänt då brukarna behöver hjälp med att motiveras, påminnas och stöttas i användningen av 
tidshjälpmedlet. Detta är något som bekräftas i en studie av Arvidsson och Jonsson (21) vars resultat 
också visar att stöd från omgivningen är viktigt för att hjälpmedlet ska användas.  

Det visade sig i vår studie att vissa brukare vill ha diskreta tidshjälpmedel som helst inte syns för att 
omgivningen inte ska se att de använder det. De kan skämmas över att behöva hjälp med tiden. 
Detsamma visar en annan studie (21) där det beskrivs att brukaren blir mer självständig med sitt 
tidshjälpmedel men inte tar med det till arbetet för att de skäms för att inte kunna använda den 
vanliga klockan. Arbetsterapeuter kan använda denna kunskap genom att anpassa sig till brukaren 
och dess diagnos eftersom att alla individer är olika. Eftersom vår studie resulterade även i 
beskrivningar av hur brukarna upplevdes känna innan respektive efter att de fått tidshjälpmedel, de 
upplevdes blivit lugnare, tryggare, mindre stressade och mådde bättre. Detta resultat bekräftas i en 
studie om elektroniska planeringsenheter som visade att brukarna fått ökat fokus och 
koncentrationsförmåga som lett till minskad stress och glömska (22). Enligt en annan artikel hade 
tidshjälpmedel gett ökad kontroll och delaktighet i aktiviteter och lett till minskad stress, nervositet 
och psykiska problem (18). Att tidshjälpmedel bidrar till att öka hälsan är en av många anledningar 
till att använda det om behovet finns.   

Skillnaden att arbetsterapeuterna säger att de har vart med om att tidshjälpmedel inte har fungerat 
många gånger och boendepersonalen säger att de inte har vart med om det tror vi kan bero på att 
arbetsterapeuten har kontakt med fler brukare än boendepersonalen har. Det kan också bero på hur 
länge personerna har jobbat och möjligtvis att arbetsterapeuternas kunskap om tidshjälpmedel och 
arbetsterapi gör att de kan se tydligare om hjälpmedlet används rätt eller om det är något som 
behöver justeras eller ändras. I resultatet beskrivs att det ibland förekommer att tidshjälpmedlen 
inte används för att personalen anser att brukaren klarar sig bra utan hjälpmedlet och inte förstår 
syftet med det och vilken nytta det är för både brukare och personal. En annan studie påvisar att 
personalen inte alltid hjälper brukarna att hålla tidshjälpmedlet uppdaterat, de kanske inte hjälper 
brukaren med planeringen att lägga in de aktiviteter som brukaren önskar i hjälpmedlet (18). 

 

Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ metod eftersom vi ville beskriva arbetsterapeuters och 
boendepersonalens erfarenheter av hur tidshjälpmedel förändrar vardagen för personer med AST 
och/eller utvecklingsstörning. Detta stämmer överens med vad Polit & Beck (27) beskriver att 
kvalitativa studier ska fokusera på, människors erfarenheter som den upplevs i verkligheten. Om en 
kvantitativ studie skulle ha gjorts inom detta område så tror vi inte att det hade kunnat besvara 
studiens syfte eftersom vi inte hade fått lika utförliga svar i en studie baserad på enkäter. Nackdelar 
med kvalitativ studier är enligt Polit och Beck (27) att det är få deltagare med i studien vilket gör det 
svårt att generalisera. Vi håller med om att det kan vara en begränsning om syftet är att generalisera 
resultatet. I kvalitativa studier är dock sällan generaliseringen som är i fokus utan istället används 
överförbarhet. Vi anser att beskrivningen av hur deltagarna hittades och hur data samlades in och 
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analyserades i studien är tillräckligt beskrivet för att ge läsaren möjlighet att kunna bedöma 
giltigheten av författarnas tolkningar av materialet (26). Att ha en noggrann beskrivning av 
metodavsnittet underlättar även för läsaren att avgöra om resultatet går att överföra till andra 
grupper och/eller sammanhang (26). 

För att hitta deltagare användes ändamålsenligt urval och snöbollsurval. Arbetsterapeuter som 
arbetar på vuxenhabiliteringen valdes för att de förskriver tidshjälpmedel till vuxna personer med 
AST och utvecklingsstörning. Det innebär att vi använt ett ändamålsenligt urval för att få deltagare 
med relevant kunskap utifrån studiens syfte (27). För att få tag på boendepersonal användes ett 
snöbollsurval eftersom vi inte visste vilka boenden vars brukare hade AST och/eller 
utvecklingsstörning och använder tidshjälpmedel i vardagen (27). Boenden rekommenderades av 
arbetsterapeuter utifrån vilka boenden som de hade förskrivit tidshjälpmedel till. Vi tyckte att det 
var en relevant urvalsmetod eftersom vi då inte behövde skicka ut en förfrågan till alla boenden utan 
kunde kontakta de som hade personal som förväntades kunna uppfylla inklusionskriterierna. 
Trovärdigheten kan ha påverkats genom att vi inte vet av vilken anledning som enhetscheferna 
rekommenderade de personal som vi intervjuade. Deltagarna hade olika mycket kunskap och 
erfarenhet av tidshjälpmedel och hur det förändrar vardagen. En deltagare hade arbetat på boendet 
under en kort tid men hade sedan tidigare erfarenhet av att arbeta med målgruppen för studien. 
Deltagaren gav istället exempel genom att jämföra mellan när tidshjälpmedlet används och när det 
glöms bort att användas. Vi anser att deltagaren ändå bidrog med värdefull information men tror att 
resultatet kunde sett annorlunda ut om deltagaren hade jobbat på arbetsplatsen under en längre 
period. För att stärka trovärdigheten av studien så borde vi haft ett inklusionskriterie att även 
boendepersonalen skulle ha arbetat tillräckligt länge för att kunnat se förändring hos brukarna före 
och efter förskrivningen av tidshjälpmedel. Vi kunde även vart tydligare vid förfrågan till 
enhetscheferna om vilka erfarenheter och vilken kunskap som deltagarna skulle haft. På grund av 
tidsbrist och brist på relevanta boenden att tillfråga så valde vi att tillfråga två personer från varje 
boende som vi kunde intervjua. Resultatet kunde blivit mer varierat om vi hade fått tag på deltagare 
från fyra olika boenden istället för två.  

För att samla in data användes semistrukturerade intervjuer för att få så mycket information som 
möjligt och för att deltagarna skulle få möjlighet att berätta mycket om det specifika ämnet (27). Vi 
anser att detta var en bra metod eftersom risken annars finns att glömma bort några frågor, speciellt 
eftersom vi inte är vana intervjuare. Av den anledningen kan det även hänt att det oavsiktligt 
ställdes ledande frågor istället för öppna vid några tillfällen, vilket kan ha påverkat resultatets 
tillförlitlighet (26). För att undvika att tillförlitligheten skulle påverka resultatet så ställdes i slutet av 
intervjun en öppen fråga om deltagaren ville tillägga något och en fråga om vi kunde höra av oss om 
fler frågor skulle dyka upp. I efterhand har vi funderat på om alla frågor i intervjuguiden (se bilaga) 
svarat på syftet men kommit fram till att de ändå var viktiga för att förstå helheten. 

Pilotintervjun var den första av intervjuerna och utfördes för att testa intervjuguidens upplägg och 
frågornas relevans (29). Då både vi och intervjupersonen tyckte att frågorna var relevanta och 
svarade på studiens syfte så förändrades inte frågorna och intervjun ansågs kunna inkluderas i 
studien. Att göra en pilotintervju stärker studiens trovärdighet (29).  

Vi upptäckte vid den sista intervjun att viss information börjat upprepas och beslöt oss för att inte 
tillfråga någon mer, vi ansåg att kunskapsmättnad hade nåtts (30). Om vi hade intervjuat personer 
från olika län så hade vi antagligen fått mer varierat resultat eftersom alla arbetsplatser arbetar på 
olika sätt. 

Vi använde kvalitativ innehållsanalys för att analysera transkriberingarna av intervjuerna. Vi valde att 
använda den för att den är utformad för att analysera forskning inom omvårdnad (26). För att stärka 
tillförlitligheten av resultatet läste vi varandras transkriberingar samtidigt som vi lyssnade på 
intervjun (26). Vid intervjuerna och analyseringen av data deltog båda författarna för att säkerställa 
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att ingen data misstolkades (27). Det var svårt att utforma korta koder som stämde överens med 
varandra och innehållet i meningsenheten. Det ledde till att vi ofta fick leta upp meningsenheten till 
koden för att förstå innehållet och sammanhanget, vilket gjorde att det tog lång tid och var svårt att 
bilda kategorier. Vi anser att detta inte påverkade resultatet eftersom vi analyserade materialet 
noggrant.   

Vi anser att deltagarna deltog frivilligt. Arbetsterapeuterna fick anmäla sitt deltagande beroende på 
deras intresse av att delta i studien. Boendepersonalen blev istället rekommenderade av deras 
enhetschefer vilket kan vara en möjlig etisk risk som kan ha påverkat att deltagarna känt sig tvungna 
att delta. I informationsbrevet som samtliga deltagare fick skickat till sig innan intervjuerna fanns 
information om att deltagande i studien är frivilligt och går att avbryta när de vill. Ett 
samtyckesformulär undertecknades vid intervjutillfället.  

 

Slutsats 

Studien visade att tidshjälpmedel förändrar aktiviteter och aktivitetsutförandet för personer med 
AST och/eller utvecklingsstörning genom att tidshjälpmedel kan kompensera för brukarnas kognitiva 
funktionsnedsättningar. Brukarnas självständighet och initiativförmåga stöttas av tidshjälpmedlet 
vilket leder till att de får kontroll och översikt över sina vardagliga aktiviteter och sitt 
aktivitetsutförande. Arbetsterapeuter kan enligt denna studies resultat ha större tillförlitlighet till att 
tidshjälpmedel är till nytta för brukare som har svårt att uppfatta och hantera sin tid och ta egna 
initiativ till att börja eller avsluta en aktivitet. Arbetsterapeuter kan i denna studie till viss del få insikt 
i hur boendepersonalen anser att tidshjälpmedelsanvändningen förändrar aktiviteter för brukarna, 
vilket är av betydelse för att det är boendepersonalen som träffar brukarna dagligen. Att brukaren 
får stöd från sitt sociala nätverk och att arbetsterapeuten har en etablerad kontakt med dem är 
viktigt för att tidshjälpmedel ska fungera. Eftersom det inte finns så många artiklar som handlar om 
både AST och utvecklingsstörning så kan ett förslag till vidare forskning vara att göra en 
intervjustudie utifrån vuxna personer med AST och/eller utvecklingsstörning ur brukarnas egna 
perspektiv av hur de upplever att tidshjälpmedel har förändrat aktiviteter i deras vardag. Det skulle 
också vara intressant att veta hur tidshjälpmedel används när brukarna är på sin dagliga verksamhet 
och vilken kontakt boendena och den dagliga verksamheten har kring vilka hjälpmedel som används.  
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Bilaga   

Intervjuguide 

Syftet är att beskriva om och hur användningen av tidshjälpmedel förändrar aktiviteter i vardagen 
för personer med autism och/eller lätt utvecklingsstörning. 

Autism begreppet menar vi autismspektrumtillstånd. 

Intervju frågor 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetet som arbetsterapeut/boendestödjare till personer med autism och/eller 
utvecklingsstörning? 

2. Vilka problem med tidshantering skulle du beskriva att många av personerna/brukarna har? 

3. Vilka konsekvenser har du sett i personernas vardag på grund av dessa problem? 

4. Vilka skillnader eller likheter finns det på problemen mellan personer med utvecklingsstörning och 
personer med autism? 

5. Vilka olika tidshjälpmedel skriver ni ut till brukarna? Vilka tidshjälpmedel har de boende? 

AT 6. Vilka/vilken funktion kompenserar tidshjälpmedlen oftast för hos personer med autism 
och/eller utvecklingsstörning? 

7. Har du några tankar eller erfarenheter kring om och varför det är olika tidshjälpmedel som är 
aktuella beroende på om personen har autism eller utvecklingsstörning? Kan du beskriva på vilket 
sätt? 

Huvudfrågor  

8. Kan du beskriva hur du tycker att personernas vardag har förändrats sen de fått tidshjälpmedel?  

 Aktiviteter ex. Sköta hushållet, Personlig vård, Fritidsaktiviteter, Sysselsättning/skola, social 
samvaro, transport. 

 Hur var aktiviteterna innan förändringen/tidshjälpmedlet? 

 Kan du beskriva på vilket sätt… har förändrats före och efter tidshjälpmedlet?  
- Självständigt, motivationen, initiativ förmågan till att börja och avsluta aktivitet, stöd 

från personalen i aktivitet, psykiskt mående (lugnare, stressigt), sociala samvaron, 
säkert/osäkerhet i utförande av aktivitet. 

Oönskad effekt 

9. Kan du beskriva om det finns aktiviteter som hjälpmedlet var ämnat för som inte har förändrats?  

10. Om inte tidshjälpmedlet har någon effekt på aktiviteten, vilka orsaker tror du det kan bero på? 

 Förstår brukaren och personalen hur de ska använda hjälpmedlen? 

 Om boendepersonal inte förstår sig på hjälpmedlen kontaktas en arbetsterapeut då? 

11. Beskriv hur arbetsterapeuten instruerar hjälpmedlen till personal och brukare? 

 Beskriv hur lång tid det brukar ta för brukaren att lära sig att hantera sitt tidshjälpmedel. 

12. Beskriv hur utvärdering/uppföljning av tidshjälpmedlen går till och vem/vilka som utför den.  

 Vad kommer man fram till?  



   
 

25 
 

13. Är det något du vill tillägga? 

14. Kan vi kontakta dig om vi kommer på något mer? 


