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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med studien var att beskriva vuxna personer med utvecklingsstörnings 
erfarenhet att hantera tid i vardagen. En intervjustudie med kvalitativ ansats 
valdes som metod. Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer 
med personer med utvecklingsstörning. Till analysarbetet valdes kvalitativ 
innehållsanalys. Fyra kategorier framkom ur analysbearbetningen; Svårigheter 
med tidshantering, Stöd med tidshantering av andra personer, Färdigheter i 
tidshantering samt Egna strategier för tidshantering. Resultatet avspeglade 
deltagarnas erfarenheter av tidshantering i vardagen, samt deras erfarenheter kring 
svårigheter kring tidshantering på daglig verksamhet och i hemmet. Det framkom 
även att den sociala miljön fanns som stöd med tidshantering. Deltagarna 
berättade om olika färdigheter för tidshantering i vardagen samt deras erfarenheter 
av de strategier de använde i vardagen för att själva klara av tidshantering i olika 
situationer. Studiens slutsats visar att deltagarna har positiva erfarenheter av 
tidshantering i vardagen och att de upplever sig självständiga i hantering av detta. 
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ABSTRACT 
	  
The aim of this study was to describe the experience of daily time management 
for adults with intellectual disability. A qualitative method was chosen and data 
was collected through semi-structured interviews with adults with intellectual 
disability. Collected data were analyzed by a qualitative content analysis, which 
resulted in four categories; Difficulties in daily time management, Support with 
daily time management of other people, Skills in time management and Own 
strategies for daily time management. The result reflected experience of the 
participants in daily time management that showed the participants own 
experience of difficulties in daily time management at the day center and at home. 
The social environment existed as support in daily time management. The 
participants experienced that they had different skills in daily time management 
and an amount of strategies to independently handle daily time management. The 
conclusion for this study shows that the participants had positive experiences in 
daily time management and that they experience them self as independent when it 
comes to daily time management. 
 
 
 
Keywords: daily time management, intellectual disability, adults, occupational 
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BAKGRUND 
 

Vardagliga aktiviteter och tid  

	  

Människors tid upptas av det vi gör och vi existerar inom en given tidsram. Tidsbundna, 

fysiska, sociala och kulturella kontexter utgör premisser som inbjuder till, formar och ger 

plats åt mänsklig aktivitet. Dessa aktiviteter markerar tidens gång och fyller ut nuet. De 

omfattar en mängd olika görande som förekommer i kontexterna tid, rum, samhälle och 

kultur. I industrialiserade samhällen har människor i regel mönster som exempelvis utmärker 

arbetsdagen såväl som alternativa mönster som utmärker de dagar då de inte arbetar 

(Kielhofner, 2012). De vanor som skapas utefter våra vardagliga aktiviteter tjänar 

samhällssyften, då de delas av en grupp människor och på så vis utgör sociala sedvanor 

(Kielhofner, 2012) Till vardagliga aktiviteter räknas sådant som är allmänna uppgifter som 

ingår i ens vardag såsom att handla, städa, utöva fritidsaktiviteter och arbeta. Våra vanor 

håller samman mönster av vardagliga aktiviteter, vilket ger livet dess välbekanta karaktär 

(Kielhofner, 2012). Studier har visat att det finns en nära och ömsesidig relation mellan hälsa, 

välbefinnande och balans av aktiviteter i vardagen (Christiansen, 1996; Kielhofner, 2012; 

Wagman P, Björklund A, Håkansson C, Jacobsson C, Falkmer T, 2011). Alla aktiviteter 

människan utför har en början, en del av agerande, en viss varaktighet, ett slut och aktiviteten 

sker vid en viss tid på dygnet. Genom att vara aktiv fyller människan sin tid, skapar 

omständigheter och mening i sitt dagliga liv (Christiansen, 2005). De aktiviteter vi utför i 

vardagen involverar på något sätt användning av tid och aktiviteterna utvecklas i samverkan 

med miljömässiga krav och formas av ens förmåga (AOTA, 2008). En viktig komponent i 

vardagen är att hantera den tid som krävs för att slutföra aktiviteter (WHO, 2010). När en 

person får svårigheter att uppfylla sociala förväntningar vad gäller att hantera tider, kan 

utförandemönster av aktiviteter, hälsa och delaktighet påverkas negativt (AOTA, 2008; 

Kielhofner, 2012). 

 

Olika perspektiv på tidshantering  
 

I litteratur och forskning presenteras olika sätt att se på tid. Det framkommer att vi lever i ett 

tidsberoende samhälle (Janeslätt, 2009; Shaprio 2015; White et al., 2013). För att kunna 
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hantera tid krävs det att vi kan beräkna tid, organisera, och fullfölja planer parallellt (Britton 

& Glynn, 1989; Lakein, 1991; Macan, 1994; Richards, 1987). Klein (2008) menar att vi 

människor styrs av en inre och en yttre tid. Minnet styr den inre tiden, den berör vårt 

medvetande och det vi är upptagna med vid olika tidpunkter. Den upplevda tiden sker 

omedvetet och tränas in genom erfarenheter. Den yttre tiden beskrivs som gemensam tid, den 

är mätbar och har struktur och rytm som människan måste anpassa sig efter (Klein, 2008). I 

en översiktsartikel över litteratur som berör tidshantering beskriver Claessens et al. (2007)  att 

tidshantering har visat sig ha positivt samband med upplevd kontroll på tider, 

arbetstillfredsställelse och hälsa. Att kunna hantera tid har visat sig ha positivt samband med 

minskad stress i vardagen samt att förbättrad tidshantering sannolikt även minskar känslor av 

maktlöshet och ångest.  

 

Pemberton & Cox (2011) påtalar att den roll som tid fått inom dimensionen görande är skev, 

detta på grund av den ökade fokusering som blivit på produktivitet och klocktiden. Detta har 

lett till att måtten på harmoni och rytm gått förlorade. Det finns i dagens samhälle en ökad 

tidspress, då varje stund på dagen konstant förväntas fyllas med aktiviteter (Larson & Zemke, 

2003; Roxburgh, 2004). Persson & Erlandsson (2002) menar att människor kommer allt 

närmare att bli den ideala maskinen, konstant i rörelse och abstraherade från den rytm som 

finns i naturen. Levine (2006) har i sin bok ”A Geography Of Time: The Temporal 

Misadventures of a Social Psychologist” beskrivit hur han i studier undersökt livsrytmer för 

att härleda de viktigaste faktorerna som sätter tempo i kulturer runt om i världen. Två av de 

kulturella begrepp som lyfts fram av Levine (2006) är ”klocktidskulturer” och 

”händelsetidskulturer”.  Levine menar att i ”klocktidskulturer” används klockan för att 

schemalägga början och slutet av specifika aktiviteter. Tiden blir i en sådan kultur en 

värdefull råvara där väntan är slöseri medan produktivitet är av största vikt. I 

”händelsetidskulturer”, börjar och slutar en aktivitet genom ömsesidig konsensus. Tiden är i 

dessa kulturer mer socialt härrörd, flexibel och väntan i en sådan här kultur kan vara värdefull 

för den process som pågår. Pemberton & Cox (2014) menar att denna skillnad i globala 

tidskulturer influerar människans sätt att vara. 

 

Begreppet tidshantering kommer i denna studie att baseras på International Classification of 

Functioning, Disability and Health (ICF) definition av tidshantering ”Att hantera den tid som 

krävs för att slutföra vanliga eller speciella aktiviteter, såsom att förbereda sig för att lämna 
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hemmet, ta medicin eller använda tekniska hjälpmedel och annat stöd samt att kunna utföra 

handlingar i den ordning, på det sätt och inom den tidsram som krävs för aktiviteten, såsom 

att planera för att hinna i tid till bussen” (WHO, 2010). 

 

Tidshantering hos personer med utvecklingsstörning 
 

Utvecklingsstörning är inte en diagnos utan ett samlingsnamn för flertalet 

funktionsnedsättningar som påverkar den intellektuella utvecklingen hos en person 

(Grunewald, 1982; Lindström & Wennberg, 2004). Begreppet utvecklingsstörning är alltså 

inte ett enhetligt eller entydigt begrepp (Kylén, 1981). För att kunna urskilja nivåer i 

begreppet utvecklingsstörning har Gunnar Kylén presenterat en teori där begåvning är indelat 

i abstraktionsnivåer hos personer med begåvningshandikapp (idag utvecklingsstörning) 

(Kylén, 1985; Kylén 1986). Personer med grav utvecklingsstörning känner igen vardagliga 

konkreta föremål. Personerna har ingen uppfattning om tid, de tolkar miljön för att förstå 

(Brandin Beltramo, Johansson & Anbäcken, 1996). Personer med måttlig utvecklingsstörning 

kan ordna händelser i tidsföljd och förstå vad igår och imorgon betyder, de har dock svårt för 

vilken dag som är vilken, då veckodagarna bara är namn (Brandin Beltramo et al., 1996). 

Personer med lindrig utvecklingsstörning kan lära sig läsa, skriva och räkna. De talar och 

förstår enkelt språk. Ord med abstrakt innehåll kan vara svåra att tolka. De kan lära sig 

klockan, men har svårt för att beräkna hur lång tid saker och ting tar. De förstår att det finns 

en förfluten tid och en framtid (Brandin Beltramo et al., 1996). I FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Socialdepartementet, 2008) erkänns alla 

personer med funktionsnedsättning lika rätt att leva i samhället med lika valmöjligheter som 

andra personer samt att det ska vidtas effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta 

att personer med funktionsnedsättning fullt får denna rätt och deras fulla inkludering och 

deltagande i samhället. År 1994 trädde Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(1993:387) (LSS) i kraft. Det är en rättighetslag som bl a innebär att personer med 

utvecklingsstörning har rätt till meningsfull sysselsättning på daglig verksamhet, när de ej kan 

möta arbetsmarknadens krav (Socialstyrelsen, 2008). Det erbjuds idag en rad olika varianter 

av daglig verksamhet, så som exempelvis caféverksamheter (Bergstrand, 2007).  

 

Förmågan att hantera sin omvärld varierar mellan de olika utvecklingsnivåerna för personer 

med utvecklingsstörning. Något som är gemensamt för personer med måttlig och lindrig 
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utvecklingsstörning är att de i olika grad har förmåga till tidshantering, men ofta ställer 

tidshantering till problem i vardagen. Flera personer har förmåga att avläsa klockan, men har 

problem med andra tidsaspekter som t ex hur lång tid tar det att åka in till centrum, eller 

känslan att kunna ta det lugnt eller skynda sig beroende på hur de ligger till tidsmässigt 

(Kylén, 1985; Kylén 1986). Idag bor och arbetar de flesta personer med utvecklingsstörning 

integrerade i samhället, så har det inte alltid varit utan förr levde personer med 

utvecklingsstörning på institutioner avskilda från samhället. Samhället kräver i många fall 

idag mer än vad det gjorde för exempelvis 100 år sedan. För att klara av vardagen idag krävs 

det bl a att kunna hantera tekniska apparater och t ex förstå att ett kösystem kan bestå av att ta 

en lapp och sedan vänta på att ens siffror på lappen ska blinka framme vid kassan (Lindström 

& Wennberg, 2004). Relationen mellan krav i miljön och individen, gör att personer med 

hämmad begåvningsutveckling blir funktionsnedsatta i samhället (Bakk & Grunewald, 2004). 

För en person med kognitiva nedsättningar varierar förmågan att hantera tid beroende på olika 

miljöfaktorer och på komplexiteten och kontexten i aktiviteten som utförs (Kielhofner, 2012). 

Personer med begränsad kognitiv förmåga till tidshantering kommer i och med det visa högre 

grad av beroende och ökat behov av stöd (Janeslätt, 2009). 

 

Ett fåtal artiklar återfinns gällande vuxna personer med utvecklingsstörning och tid. 

Applegate, Rice, Stein, & Maitra (2008) presenterar resultat från en single-subject study som 

indikerar att när man involverar kunskap om resultat genom auditiv och visuell feedback i 

inlärningsstrategin, då en person med lindrig utvecklingsstörning ska lära sig att berätta vad 

klockan är, har denna inlärningsstrategi visat sig ha effekt som gör att personen kan svara mer 

korrekt. Att kunna se hur mycket klockan är, är en viktig del i instrumentell aktivitet i dagliga 

livet som kan leda till ökad självständighet både i hemmet och på arbetet (Applegate et al., 

2008). Dock framkommer det inget i artikeln om hur detta kan påverka personen i dennes 

vardag eller dennes egna erfarenheter. Därför anses det finnas anledning till att studera detta 

för att få utökad kunskap om personen och dennes egen erfarenhet och vilja. De artiklar och 

avhandlingar som återfinns, som involverar personer med utvecklingsstörning och tid, handlar 

främst om hur barn med olika funktionsnedsättningar hanterar sin tid, vilka problem som kan 

uppstå, tidshjälpmedel samt framtagning av instrument för att kartlägga tid (Alderman & 

Janeslätt 2004; Janeslätt, 2009; Janeslätt, Kottorp & Granlund, 2014).  Alderman & Janeslätt 

(2004) presenterar ett resultat som visar starkt samband mellan barnets resultat i 

tidskartläggningsmaterialet KaTid, barnets egen skattning av autonomi samt föräldrarnas 

skattning av barnets vardagsfungerande. Resultatet av Janeslätts (2009) avhandling har gjort 
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att professionella kan få tillgång till en ny evidensbaserad modell för att mäta barns 

tidsuppfattning och tidshantering och i och med det, få underlag för hur man kan skapa 

interventioner efter barnets och omgivningens förutsättningar och önskemål. Studien av 

Janeslätt, Kottorp & Granlund (2014) ger preliminär evidens att tidsbearbetningsförmåga och 

tidshantering kan förbättras genom intervention med hjälp av tidshjälpmedel för barn med 

utvecklingsstörning.  

 

Arbetsterapi och tidshantering 
 

Inom arbetsterapi är ett av de viktigaste antaganden att människan har ett grundläggande 

behov av att vara aktiv (Kielhofner, 2009). I det arbetsterapeutiska kliniska arbetet är 

klientcentrering viktigt, vilket innebär ett samarbete mellan arbetsterapeut och klient, där 

klienten bidrar med kunskap om sig själv, och arbetsterapeuten bidrar med arbetsterapeutisk 

kunskap (AOTA, 2002). Att ta hänsyn till det klienten gör, känner och tänker är grundstenar 

som behövs för en hållbar förändring i vardagen som ligger till grund för klientens mål 

(Kielhofner, 2012). Arbetsterapeuter har länge förstått att målmedveten användning av tid är 

centralt för yrket, eftersom det både kan handla om att upprätthålla hälsa och att förbättra 

hälsa (Christiansen, 1996; Law, 2002; Law, Steinwender, & Leclair, 1998). Arbetsterapeuter 

använder sig av olika metoder för att kartlägga tidsanvändning såsom tidsdagböcker, 

observationer hur personer använder sin tid, undersökningar kring tidsanvändning med mera. 

På detta sätt får arbetsterapeuter reda på hur en person spenderar sin tid (Eklund, Leufstadius 

& Bejerholm, 2009). I en litteraturgenomgång gällande arbetsterapi och utvecklingsstörning 

(Kjellberg, Kåhlin & Alfredsson Ågren, 2010) presenteras att flera professionella grupper 

bidrar till att vuxna personer med utvecklingsstörning får det stöd de behöver för att fungera 

tillfredställande i sitt vardagsliv, en av de grupperna är arbetsterapeuter. Enligt statistik från 

FSA 2009 är kommunal handikappomsorg där man träffar personer med utvecklingsstörning, 

det fjärde största arbetsområdet för arbetsterapeuter i Sverige idag (Kjellberg et al., 2010). 

Vid databassökningar efter studier gällande daglig verksamhet för personer med 

utvecklingsstörning och arbetsterapeutens roll där, återfinns inga studier. För arbetsterapeuter 

arbetande med personer i daglig verksamhet, är de vanligaste insatserna förskrivning av 

kognitiva -och fysiska hjälpmedel, arbete med delaktighet samt olika former av 

arbetsförmågebedömningar.  
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En viktig förutsättning för att personer med utvecklingsstörning ska kunna leva på lika villkor 

som andra samhällsmedborgare är tillgång till stöd, antingen i form av hjälpmedel eller en 

anpassad miljö (Lindström & Wennberg, 2004). Ett tidshjälpmedel kan se ut på olika sätt och 

ha olika funktioner. Ett vanligt förekommande tidshjälpmedel som handdatorer som ska 

hjälpa personen att bl a planera sin dag. Timstock är ett annat tidshjälpmedel som fungerar 

som en äggklocka där den visuellt med röda lampor visar hur tiden går (Lindmark & 

Söderberg, 2003). I en kvalitativ studie (Arvidsson & Jonsson, 2006) gjord med personer med 

utvecklingsstörning och deras upplevelse av användning av tidshjälpmedel ett år efter 

förskrivning, har det visat sig att tidshjälpmedel har en positiv inverkan på autonomin hos 

personer med utvecklingsstörning. Den tekniska utvecklingen gör att det ständigt kommer nya 

applikationer till mobiltelefoner och surfplattor, där det finns flertalet applikationer riktade 

mot tidshantering i vardagen. 

 

Kunskapsvinsten som denna studie förväntas ge, är att få insikt i hur vuxna personer med 

utvecklingsstörning tänker kring sin tidshantering i vardagen. Vi lever idag i ett samhälle som 

är uppbundet kring normer och tider som handlar om att i mångt och mycket effektivisera sin 

vardag för att hinna med så mycket som möjligt. Har personerna då en nedsatt 

tidshanteringsförmåga kan detta leda till ett ökat beroende av andra för att kunna planera och 

hantera sin vardag. Tidigare studier som genomförts saknar aspekten kring vilka erfarenheter 

personer med utvecklingsstörning själva har av tidshantering i dagens samhälle, vilket denna 

studie eftersträvar att belysa. 

SYFTE 
	  

Studiens syfte är att beskriva erfarenheter vuxna personer med utvecklingsstörning har av 

tidshantering i vardagen. 

METOD 
 

Design 

 

För att kunna beskriva erfarenheter vuxna personer med utvecklingsstörning har av 

tidshantering i vardagen, valdes en intervjustudie med kvalitativ ansats. Genom att använda 

kvalitativ ansats hamnar fokus på studiedeltagarnas egna känslor, tankar och uppfattningar 
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(Holloway & Wheeler, 2010). Datainsamling utfördes utifrån en intervjuguide (Bilaga 1). 

Data analyserades genom innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004), för att 

kunna beskriva skillnader och likheter i studiens material.	  

	  

Urval 

	  
Urval gjordes utifrån inklusionskriterier, så kallat ändamålsenligt urval. Ett ändamålsenligt 

urval innebär enligt Holloway & Wheeler (2010) att urval av undersökningsgruppen är 

kriteriebaserad och görs medvetet utifrån på förhand uppsatta kriterier. Inklusionskriterier för 

studien var följande 1) personen ska ha insats daglig verksamhet enligt LSS (Socialstyrelsen, 

2008) 2) personen ska självständigt verbalt kunna svara på intervjufrågorna 3) 

dagligverksamhetspersonal/arbetsterapeut ska uppleva att personerna uppfyller följande 

kriterier: a) svårigheter att själv avsluta aktiviteter i tid b) svårigheter att hålla bestämda tider 

4) deltagarna ska vara mellan 20-65 år. Åldersspannet baserades på åldern som personerna har 

inom daglig verksamhet LSS i aktuell kommun. 

 

Studien omfattade fem deltagare. Åldersspannet låg mellan 26-48 år, varav en man och fyra 

kvinnor. Fyra av deltagarna bodde på gruppboende eller i anslutning till en gruppbostad samt 

en deltagare som bodde med sina föräldrar. Deltagarna arbetade på tre olika dagliga 

verksamheter. Ingen av deltagarna hade tidshjälpmedel. En deltagare hade tidigare haft 

tidshjälpmedel men lämnat tillbaka det då personen kände sig stressad av att använda det. 

	  

Datainsamling 

 

Datainsamling skedde genom semistrukturerad intervju, som röstinspelades och genomfördes 

under perioden januari-mars 2015. Fyra av deltagarna deltog vid ett intervjutillfälle som 

varade mellan ca 30-50 min samt en deltagare som deltog vid två intervjutillfällen som 

sammanlagt varade i ca 40 min. Detta skedde då författaren ej fick in tillräckligt med material 

vid första intervjutillfället. Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor och gick sedan vidare 

till frågor kring t ex hur en vanlig dag ser ut och hur planeringen av dagen går till. En 

intervjuguide användes för att säkerställa att samtliga deltagare fick liknande frågor. Dock 

styrdes ej intervjun av ordningen i intervjuguiden, utan ordningen av frågor styrdes av 
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konversationen (Holloway & Wheeler, 2010). För att stimulera och förenkla för deltagarna 

användes ett stimulimaterial under intervjuerna i form av en analog klocka i papper med 

visare som kunde flyttas till olika klockslag under dagen. Stimulimaterialet användes genom 

att i anslutning till frågor använda klockan för att vrida fram till olika klockslag under dagen, 

för att underlätta för deltagarna när de beskrev sin dag eller hur lång tid olika saker tog. I 

slutet av intervjun gavs möjlighet till frågor och tillägg. Genom att använda sig av en 

semistrukturerad intervju kan följdfrågor ställas vid behov för att följa upp och få fördjupad 

förståelse för intervjupersonens svar (Holloway & Wheeler, 2010). Följdfrågor användes i 

denna studie för att göra frågorna personliga och konkreta för deltagarna. Platsen för 

intervjuerna valdes av deltagarna. Fyra intervjuer skedde på deras dagliga verksamhet, i ett 

avskilt rum samt en intervju i en deltagarens hem. Vid flertalet intervjuer förekom 

störningsmoment i form av personal som kom in i rummet, ljud från andra arbetstagare samt 

telefon som ringde. 

	  

Procedur 

 

Studien inkluderade 15 dagliga verksamheter inom Handikappförvaltningen i en kommun i 

södra Sverige. Aktuell förvaltning valdes då författaren är aktiv som arbetsterapeut där och 

har någon gång eller vid flertalet tillfällen träffat de potentiella deltagarna i studien. 

Information gällande studien skedde genom stegvis utskick. Författaren inledde arbetet med 

studien med att ta kontakt med verksamhetschefen i Handikappförvaltningen i aktuell 

kommun för att få godkännande om att studien kunde genomföras i förvaltningen (Bilaga 2). 

Efter att ha fått verksamhetschefens undertecknande deltog författaren vid ett 

informationsmöte för dagligverksamhetspersonal och arbetsterapeuter i daglig verksamhet för 

att presentera studien och dess inklusionskriterier. Arbetsterapeuter och 

dagligverksamhetspersonal gavs vid informationsmötet information om studien genom 

informationsbrev (Bilaga 3) samt muntlig presentation av författaren i samband med 

utlämnande av informationsbrev. Sammanlagt identifierades åtta potentiella deltagare genom 

arbetsterapeuter på daglig verksamhet och/eller dagligverksamhetspersonal. Efter att 

deltagarna identifierades av dagligverksamhetspersonalen och/eller arbetsterapeuterna, togs 

kontakt med författaren för att informera om att potentiella deltagare fanns i deras dagliga 

verksamhet. Författaren gjorde därefter urval av deltagare. Urvalet genomfördes då alla de 

potentiella deltagare som dagligverksamhetspersonal och/eller arbetsterapeut förmedlade (8 
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stycken) ej uppfyllde inklusionskriteriet att kunna svara på intervjufrågor, vilket gjorde att 

urvalet stannade vid fem deltagare i studien. 

 

Dagligverksamhetspersonal och/eller arbetsterapeuter kontaktades efter urvalet för att få 

klartecken att berätta om studien för deltagaren. Deltagarna fick av 

dagligverksamhetspersonal ett brev med information om studien (Bilaga 4) samt 

samtyckesblankett till att medverka i studien (Bilaga 5). I samband med att 

dagligverksamhetspersonal och/eller arbetsterapeuter lämnade ut information erbjöds den 

potentiella deltagaren också stöd från dessa personer att läsa igenom breven tillsammans. 

Brevet till deltagarna i studien formulerades med lättläst text för att öka 

beslutandekompetensen hos deltagarna. I brevet förklarades studiens syfte samt vad det 

innebar att delta. Det framgick att medverkan var frivillig och att intervjumaterialet 

behandlades konfidentiellt. Till brevet fanns en samtyckesblankett (Bilaga 5), där den 

tillfrågade kunde svara ja eller nej till att delta i studien. Samtyckesblanketten lämnade de 

potentiella deltagarna till arbetsterapeuter i daglig verksamhet eller 

dagligverksamhetspersonal som vidareförmedlade dessa till författaren. Personlig kontakt togs 

sedan med samtliga fem deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna och samtyckte att delta 

i studien, för att boka tid och plats för intervjun. Deltagarna fick själva bestämma var 

intervjun skulle ske. Efter genomförd intervju fick deltagarna ett minnesstöd där det stod kort 

beskrivet med lättläst text vad intervjun berört för ämne samt kontaktuppgifter till författaren. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant från ljudupptagningarna från intervjun av författaren. 

Det inspelade materialet samt samtyckesblanketterna förvarades under studiens gång i ett låst 

arkivskåp dit endast författaren hade tillgång. Det transkriberade materialet avidentifierades. 

Allt studiematerial förvarades i en lösenordskyddad dator. Efter att studien slutförts förstördes 

allt material. 

 

Analys av data 

 

Databearbetning genomfördes av författaren. Till analysarbetet valdes kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004) som används för att beskriva likheter, 

skillnader och variationer i en text. Efter genomförd transkribering lästes intervjumaterialet 

igenom flertalet gånger för att få helhetsintryck av materialet (Graneheim & Lundman, 2004).  

Materialet delades sedan in i domäner, efter studiens syfte för att kunna beskriva deltagarnas 
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erfarenheter av tidshantering. Domäner är delar av texten som rör ett specifikt område och 

som kan urskiljas med låg grad av tolkning (Lundman & Graneheim, 2008). Meningsbärande 

enheter plockades sedan ut från varje domän. Genom de meningsbärande enheterna kunde 

författaren se variationer i den transkriberade texten, vilket ledde analysarbetet framåt. De 

meningsbärande enheterna kondenserades, vilket innebar att innehållet minskades ner 

samtidigt som det essentiella innehållet behölls. Innehållet i kondenseringen säkrades genom 

att kondenseringen jämfördes med texterna i originaldokumenten. I följande steg förseddes de 

kondenserade enheterna med koder. Koder kan ses som etiketter som kort beskriver 

innehållet, denna procedur leder till att meningsenheten även abstraheras (Graneheim & 

Lundman, 2004). Koderna granskades och sammanfördes i preliminära kategorier som sedan 

granskades och sammanfördes i kategorier (Tabell 1). En kategori består av flera koder som 

har liknande innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). Genom denna databearbetning kunde 

jämförelser göras i materialet i samband med detta skapades möjligheter att se skillnader och 

likheter för att kunna skapa kategorier. Sammanlagt framkom fyra kategorier.  

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 
Intervjutext Kondensering  Kod Preliminär 

kategori 
Kategori 

-Kan du bli stressad någon 
gång av att inte riktigt veta 
vad klockan är? 
-Ja, jag kan vara orolig för 
att missa tiden. 	  

Orolig att 
missa tiden. 

Osäkerhet 
kring tid. 

Medvetenhet om 
tidssvårigheter. 

Svårigheter med 
tidshantering. 

Ja jag brukar alltid gå in 
och fråga personalen hur 
dags jag ska åka. Det 
brukar jag alltid göra. Taxin 
ska komma vid tio i tio och 
då säger de att jag kan ta 
det lugnt och så att jag 
hinner det jag ska göra. Vill 
du sitta och vila på soffan 
en stund innan du går till 
taxin och sånt säger de.  

Personal 
säger till om 
tid. 

Personal ger 
tidsstöd. 

Social miljö som 
tidsstöd. 

Stöd med 
tidshantering av 
andra personer. 

-Vilka tider är viktiga att 
hålla reda på under 
vardagarna? 
-När man stiger upp och 
när man slutar. Det är de 
enda tiderna jag har i 
huvudet, ja och när man 
äter. 

Viktiga tider 
under en dag. 
 

Uppge 
viktiga tider 
under en 
vecka. 
 
 

Ordna händelser I 
kronologisk 
ordning. 

Färdigheter i 
tidshantering. 

-Hur funkar det här på 
jobbet? Ni har ju ganska 
många arbetsuppgifter att 
hålla reda på. 
-Jag har ett schema…Vi 
har klocka på väggen och 
så har jag har bilder på 
schemat. 

Använder 
schema och 
klocka. 
 

Schema och 
klocka. 

Fysiska objekt i 
miljön 

Egna strategier 
för tidshantering. 
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Förförståelse 
 

Författaren är leg. arbetsterapeut och har flera års erfarenhet av att arbeta med personer med 

utvecklingsstörning. I arbetet ingår bl a att göra bedömningar inom området tidshantering. 

Författaren känner eller känner till de personer som är deltagare i studien. Under intervjuer 

strävade författaren efter att lyssna in vad deltagarna sa, utan att styra intervjun utifrån sin 

förförståelse. Detsamma gällde analys av intervjudata där författaren strävade efter 

medvetenhet om hur förförståelsen kunde påverka resultatet. 

ETISKT STÄLLNINGSTAGANDE 
 

Studien har godkänts av etiska kommittén vid institutionen för hälsovetenskap på Luleå 

tekniska universitet. I studien beaktades forskningsetiska principer gällande information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2014). Information om syftet 

lämnades ut till deltagarna via brev, vilket säkerställde forskningsetiska principer. Kravet på 

samtycke säkerställdes genom att deltagarna fick ge skriftligt samtycke. Deltagande i studien 

var frivilligt och deltagarna kunde när som helst avbryta deltagandet. Konfidentialitet 

säkerställdes genom att insamlat material avidentifierades och behandlades konfidentiellt 

under hela studien. Genom tydlig beskrivning av hur informationen från intervjuerna skulle 

användas, kunde krav om nyttjande säkerställas.  

 

Intervjuer kan medföra konsekvenser för deltagarna i studien, vilket gör det viktigt att 

forskaren är införstådd med risker respektive nytta för studiedeltagarna att delta i en studie 

(Kvale, 1997). En risk som kunde uppkomma gällande personerna som deltog, var att de 

under intervjun kunde bli medvetna om problem som de tidigare inte varit medvetna om. Om 

detta uppstått hade författaren tagit stöd av personal och informerat att personen hade reagerat 

under intervjun och att en eventuell reaktion kunde uppstå efter intervjun. Skulle personen 

behövt mer stöd fanns även möjlighet till samtalskontakt eller interventioner från 

arbetsterapeut för att arbeta vidare med de medvetandegjorda svårigheterna. De deltagare som 

valde att intervjun skulle ske på daglig verksamhet, fanns en risk att andra personer kunde 

förstå att just dessa personer var deltagare i studien, vilket kunde medföra en risk att 

anonymiteten röjdes. För att möta denna risk tog författaren stöd av personal, genom att om 

någon annan undrade informera om att mötet mellan författaren och deltagaren gällde daglig 

verksamhet. Det är vanligt förekommande i daglig verksamhet att arbetsterapeuten kommer 
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och samtalar enskilt med personerna i verksamheten. Vid intervju där författaren även 

innehaft rollen som arbetsterapeut inleddes intervjun med förtydligande av rollen som 

intervjuare och student och att intervjun gjordes för att skriva uppsats. Dessutom tydliggjordes 

att medverkan i studien inte hade någon betydelse för kommande situationer där författaren är 

behandlare.  

RESULTAT 
 

För att beskriva de erfarenheter vuxna personer med utvecklingsstörning hade av 

tidshantering i vardagen presenteras resultatet i fyra kategorier. Under den första kategorin 

Svårigheter med tidshantering beskrivs deltagarnas erfarenheter av svårigheter som kunde 

uppstå i vardagen, då de hade svårigheter med tidshantering gällande aktiviteter som skulle 

utföras samtidigt eller i anslutning till varandra. I den andra kategorin presenteras erfarenheter 

av Stöd med tidshantering av andra personer, kategorin återger hur den sociala miljön fanns 

som stöd för tidshantering i olika situationer. Nästa kategori består av deltagarnas erfarenheter 

kring olika Färdigheter i tidshantering, där det främst framkom färdigheter gällande att 

kunna ordna händelser och aktiviteter i kronologisk ordning över dagen och veckan. I sista 

kategorin beskrivs Egna strategier för tidshantering, där deltagarnas egna erfarenheter och 

strategier i vardagen för tidshantering i olika situationer presenteras, utan stöd från den sociala 

miljön. 

 

Svårigheter med tidshantering 
 

I studien framkom det flertalet likheter gällande beskrivningar av svårigheter med 

tidshantering samt hur det kunde skapa stress och osäkerhet i vardagen. De svårigheter som 

uppstod beskrev deltagarna att de ofta skedde i samband med att flera aktiviteter skulle 

utföras samtidigt eller i anslutning till varandra samt svårigheter i att veta när aktiviteter 

skulle påbörjas eller avslutas. Trots att flera svårigheter beskrevs av deltagarna kring 

tidshantering, framkom det dock att de var förhållandevis oberörda att det uppstod svårigheter 

med tidshantering i deras vardag. Endast några av deltagarna beskrev en osäkerhet kring 

svårigheterna, medan andra nämnde dem i förbifarten och där deras erfarenhet var att de 

skötte tidshantering i vardagen självständigt och att deras erfarenhet var positiv gällande 

tidshantering i vardagen.  
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Analysen visade att i deltagarnas beskrivningar framkom svårigheter i att svara korrekt på 

frågor gällande avslut av aktivitet då ett tv-program började. Det kunde vara då deltagarna i 

anslutning till tv-programmet var involverade i en annan aktivitet, exempelvis städning. Vid 

redogörelse av hur deltagaren skulle göra om deras favoritprogram började klockan sex och 

de i anslutning till tiden skulle städa sin lägenhet, kunde svaret bli att de fick städa till klockan 

sju så hann de, fast det egentligen innebar att de missade hela programmet. I resultatet 

framkom det också svårigheter när aktiviteter skulle påbörjas och avslutas. Det föreslogs 

exempelvis olika tider för eventuell start av en specifik aktivitet, då de var osäkra på när tiden 

för aktiviteten var. Ibland förekom erfarenheter gällande att arbetsuppgifter avslutades mycket 

snabbt för att veta att arbetsuppgiften hanns med. Vissa skillnader framkom också i 

beskrivningarna gällande detta, då någon deltagare kunde planera sin tid utan några 

svårigheter.  

 

Resultatet visade vidare att deltagarna hade erfarenheter av stress under aktiviteter, vilket 

medförde att de ej visste om de skulle hinna med andra inplanerade aktiviteter. Det förekom 

skildringar om stress i aktiviteter både i hemmet och på daglig verksamhet eller i samband 

med att deltagaren skulle passa buss- eller taxitider i anslutning till en annan aktivitet. En 

deltagare beskrev det så här när taxichauffören kom till daglig verksamhet före utsatt tid: 

 

”Ja då blir jag faktiskt stressad och orolig…Och så håller han på att stressa oss. 
Då hinner vi inte med allting...” 

    

Vidare visade resultatet att det ibland förekom skildringar att det fanns viss osäkerhet kring 

tid. Exempelvis beskrevs att de kunde få sitta och vänta länge på morgonen på 

arbetskamraterna på sin dagliga verksamhet. Anledningen som uppgavs till detta var att de 

gav sig av i så god tid att de kom mycket tidigt till den dagliga verksamheten, för att vara 

säkra på att inte komma för sent och missa något. Dock erfor deltagarna inget problem i detta 

utan konstaterade att det kunde bli så. Osäkerheten gällande tid visade sig bland annat 

gällande tid som passerat. En deltagare svarade så här gällande hur länge deltagaren arbetat på 

sin dagliga verksamhet: 

 

 ”Jag tror att jag har jobbat här jättelänge men jag vet inte hur länge.” 
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Stöd med tidshantering av andra personer 
 

Resultatet gällande stöd med tidshantering av andra personer visade att den sociala miljön 

runt deltagarna fanns som stöd i olika omfattning under dagen. Det kunde handla om stöd för 

att passa tider, stöd då aktiviteter skulle påbörjas och avslutas samt stöd med väckning. I 

deltagarnas erfarenheter lyftes först självständighet med tidshantering i vardagen och de 

beskrev att de klarade sig själva utan stöd från den sociala miljön. Dock framkom det inte 

först om i deltagarnas skildringar att personalstöd gavs, men vid fortsatta frågor och 

beskrivningar om vardagen, kom det fram att personal eller anhörig fanns som stöd, trots att 

personen exempelvis uppgett att den själv har koll på tiden. I deras beskrivningar förekom det 

en omedvetenhet om att stöd med tidshantering gavs vid olika tillfällen och de reflekterade 

framkom ej över att det var något som minskade deras självständighet, utan bara att stödet 

fanns där.  

 

Det framkom flertalet beskrivningar gällande svårigheter i att beräkna tidsåtgång i eller till 

aktiviteter och de hade då behov av personalstöd för att hantera detta. Stöd kring tidshantering 

gällande att passa buss- och taxitider framkom i analysen. Det stöd som beskrevs var att 

deltagarna sökte upp personal för att veta när bussen gick eller när det var dags att gå till 

bussen, eller att personal kom och sa till dem när det var dags att gå. Vissa deltagare uppgav 

att det räckte att få stöd med att veta vilket klockslag de ska gå och att de själva sedan har 

kontroll på när det var dags att ge sig iväg, medan andra nämnde att de satte sig i soffan vid 

personalen och inväntade tiden när det var dags att gå till buss eller taxi. Någon deltagare 

nämnde också att de ringde till anhöriga för att få stöd när bussarna gick. En deltagare beskrev 

enligt följande: 

 

”Nej de säger till mig när jag ska gå till bussen och det funkar bra tycker jag, 
jag stressar inte så mycket hemma nu heller.” 

 

I analysen framkom flera erfarenheter av att få stöd av personal när aktiviteter skulle påbörjas 

och avslutas. Bland annat beskrevs det att stöd gavs på den dagliga verksamheten. 

Reflektioner framkom ej direkt i deras skildringar att de fick stöd med att avsluta och påbörja 

aktiviteter, men vid genomgång av dagen på daglig verksamheten beskrevs det om att stöd 

förekom. Deltagarna beskrev då att personal påtalade när det var dags att plocka ihop det de 

arbetade med, eller om de hann med att påbörja någon arbetsuppgift innan exempelvis ett 

möte skulle vara. En aktivitet som återkommande beskrevs när det gäller stöd med 
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tidshantering i att påbörja och avsluta aktiviteter, var att tvätta kläder i tvättmaskinen. Det 

beskrevs erfarenheter att personalen fanns med som stöd både när det gällde att starta 

aktiviteten för att tvätten skulle hinna bli klar, samt när tvätten var färdig i tvättmaskinen. Det 

framkom även i skildringarna om tidshantering att personalen gav dem stöd i planeringen av 

deras hemmadagar för att göra den så effektiv som möjligt. Exempelvis att personalen 

planerade in handling under tiden tvätten var i tvättmaskinen.  

 

Gällande stöd med väckning på morgonen förekom skillnader i deltagarnas skildringar, då 

flertalet hanterade uppstigning på morgonen självständigt. Dock beskrev vissa deltagare att de 

hade erfarenhet av att ha personal som väckte dem på morgonen, istället för att själva ha en 

väckarklocka. Det beskrevs som skönt att veta att det var någon som kom och väckte en på 

morgonen, istället för att själv behöva tänka på vilken tid väckning behövde ske dagen efter. 

En deltagare beskrev det så här: 

 

”… personalen kommer alltid och väcker mig. Jag har ingen väckarklocka… Det 
är bra att ha personalen, att de kommer och ringer på dörren så jag vet vilken tid 
jag ska gå upp.” 
 

Färdigheter i tidshantering 
 

De färdigheter gällande tidshantering som framkom i studien handlade främst om att kunna 

ordna händelser i kronologisk ordning. Här återfanns både likheter och skillnader i färdigheter 

gällande tidshantering i vardagen. Att återge klockslag då daglig verksamhet började och 

slutade var något som samtliga deltagare kunde återge. Det beskrevs även vilka tider som var 

viktiga att hålla reda på under dagen som var eller veckan som kom. En av deltagarna beskrev 

det så här gällande vilka tider som var viktiga under veckan: 

 

”När man stiger upp och när man slutar. Det är de enda tiderna jag har i 
huvudet, ja och när man äter.” 

 

Resultatet visade att flera deltagare kunde återge viktiga tider under veckan. Detaljerade 

beskrivningar över veckans tider gjordes där de återgav olika start- och sluttider på daglig 

verksamhet olika dagar samt hur deras hemmadagar såg ut och vad de brukade göra vid olika 

tider. De tider som uppgavs som viktiga var sammankopplade till aktiviteter som brukade ske 

vid en förutbestämd tid. Exempelvis visste samtliga vilken tid och ungefär hur länge 
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fikarasterna brukade vara och vad de hade för arbetsuppgift efteråt. Det framkom skildringar 

av vilka tider de skulle vara hemma om helgerna och även vilka tider som gällde vid olika 

dagar. Något annat som uppkom som viktigt var att ha kontroll över är vilka tider som 

väckning skedde på morgonen innan daglig verksamhet. Fasta tider för gemensam frukost på 

gruppboendet omnämndes också och att de då vaknade av sig själva innan den tiden var.  

 

Färdigheter i tidshantering skiljde sig åt och några av deltagarna uttryckte vilja att ha mer 

kontroll över sin tidshantering i vardagen. Det var dock med viss tvekan de talade om viljan 

att kunna sköta tidshantering självständigt. Det återkom svar att de erfor att de hade 

tillräckliga färdigheter i tidshantering i vissa situationer som exempelvis att veta när de 

började sin dagliga verksamhet. Analysen visade vidare att gällande erfarenheten hur det 

fungerar med tidshantering i vardagen, uppgavs till en början att det fungerade bra och att de 

själva inte upplevde några som helst problem gällande detta, enbart positiva erfarenheter. 

Någon deltagare beskrev att de hela liven skött tider själva och upplevde inga som helst 

problem med tidshantering i vardagen: 

  

”Om vi säger att det börjar åtta, det brukar det ju göra. Då slutar jag kanske vid 
sjutiden och så brygger jag kaffe och gör någon smörgås eller någonting. Och 
sen om det är en stund kvar då fortsätter jag att dammsuga lite till. Jag kollar på 
klockan och så ser jag att det är t ex fem minuter tills det börjar och då är det 
dags att sätta sig.” 

 

Egna strategier för tidshantering 
 

När det kom till hur deltagarna klarade tidshantering i vardagen, beskrevs flera olika egna 

strategier. Erfarenheterna som beskrevs handlade om att själv hitta strategier i vardagen för 

tidshantering, utan stöd från den sociala miljön. Deltagarna använde sig av fysiska föremål, 

ledtrådar i den fysiska miljön, strukturerat schema för aktiviteter samt hörsel-och synsinnet 

för att avgöra om vissa aktiviteter var slut.  

 

I analysen framkom att deltagarna använde sig av fysiska föremål som strategi för 

tidshantering. En likhet i strategier som omnämndes var att se på klockan för att hinna i tid till 

buss, taxi eller för att inte missa tv-program. Att använda almanacka beskrevs också och 

ibland även mobiltelefonen för att komma ihåg avtalade tider. Det framkom skillnader i 

analysen att de antingen helt själva eller med stöd av personal skrev in olika saker i 
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almanackan eller i mobiltelefonen. Minnesstrategier som lyftes fram gällande att minnas olika 

tider, var det vanligaste att ha det i huvudet. De beskrev att de ibland kom de ihåg och ibland 

inte, men det var inget som bekymrade dem.  

 

Ytterligare strategier för tidshantering för att undvika stress, handlade om att deltagarna 

använde sig av ledtrådar i den fysiska miljön och utnyttjade den utvecklade infrastrukturen. 

En strategi som omnämndes upprepade gånger, var att ta nästa buss om tidspress uppstod. Att 

skynda iväg och känna sig stressad på grund av en busstid var inget som framkom som ett 

alternativ. Beskrivningar gjordes att det kunde innebära att de missade den buss de tänkt ta, 

men det var inga bekymmer utan de inväntade istället nästa buss. För att inte missa bussen när 

de var inne i centrum och skulle åka hem, beskrevs erfarenheter av att stå och vänta vid 

busshållplatsen till dess att bussen kom. Andra likheter i strategier som nämndes var att titta 

på busstidtabell som de hade i väskan eller i mobiltelefonen samt att de tittade på skärmarna 

vid busshållplatsen för att få information om när bussen kom. Var det ungefär en halvtimme 

till dess att bussen skulle gå föredrog de att stå och vänta in bussen, istället för att göra något 

ärende under tiden. Resultatet visade på liknande strategier för att undvika tidspress i 

vardagen, genom att deltagarna strukturerade sitt schema på ett sådant sätt att tidspress 

undveks. Aktiviteter så som tvätt, dammsugning och skurning av golv, hade delats upp på 

olika dagar för att undvika att hamna i tidspress. Det kunde handla om att handla på tisdagar, 

städa lägenheten på onsdagar och tvätta på torsdagar. Flera nämnde att denna strategi har gjort 

att de kände mindre stress kring tidshantering i aktiviteter. En deltagare beskrev enligt 

följande: 

 

”… när jag städar hemma då blir jag lite mycket stressad att jag inte ska hinna 
med alltid… då känner jag mig lite konstig och så ska jag hinna städa och 
damma och så, men då fick jag börja städa lite på söndagar istället.” 

 

Vidare visade resultatet på likheter i erfarenheter gällande att använda hörsel- och synsinnet 

som strategi för tidshantering. De erfarenheter deltagarna hade beträffande egna strategier för 

att sköta tvätten kunde handla om att gå och titta i tvättstugan med jämna mellanrum för att se 

om tvätten blivit färdig. Någon deltagare nämnde att de som strategi för att passa tvätten, satt 

och lyssnade mot tvättstugan för att höra när maskinen avgav signal för att tvätten var klar. En 

deltagare skildrade det på detta sätt: 

 

”… man märker när det är färdigt för då piper det… Ja man sitter och 
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tjuvlyssnar mot tvättstugan där. Varför sitter du så för frågar dem? Jo jag måste 
lyssna säger jag… Ja jag tjuvlyssnar lite och ibland går jag och tittar lite om det 
är färdigt.” 
 

I analysen visade sig likheter i erfarenheter gällande att inte missa tv-program, då några av 

deltagarna hade erfarenhet av att de valde att titta på reprisen om de hade en annan aktivitet 

som behövde utföras vid tiden för tv-programmet, så som exempelvis städning. Någon 

deltagare beskrev också att de satte på tv:n i förväg för att inte missa programmet och hade då 

som strategi att gå till tv:n med jämna mellanrum för att kontrollera om programmet börjat.  

DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 
 

Resultatet i studien visade olika erfarenheter av tidshantering i vardagen. Det framkom 

svårigheter och färdigheter i tidshantering samt att stöd ges från andra personer och att olika 

strategier används för tidshantering i vardagen. Vad som genomsyrade resultatet var 

övervägande positiva erfarenheter och bekymmerslöshet kring tidshantering i vardagen. Både 

vad gällde att socialt stöd gavs eller att svårigheter fanns. Därför ställer studiens författare sig 

frågan: hos vem ligger problemet gällande svårigheter med tidshantering i vardagen? Är det 

egentligen i den sociala miljön som problemet upplevs och inte hos dem det faktiskt berör? Är 

det sociala miljön, samhället, som är fast i de normer och den tidsstruktur som finns i 

samhället? Larson & Zemke (2003) och Roxburgh (2004) menar att det i dagens samhälle 

finns en ökad tidspress och att varje stund förväntas fyllas med aktiviteter. Enligt AOTA 

(2008) uppkommer det problem för en person när svårigheter uppstår att uppfylla sociala 

förväntningar vad gäller tidshantering och det kan då leda till att utförandemönster, hälsa och 

delaktighet påverkas negativt. Försöker vi även få personer med utvecklingsstörning, som har 

svårigheter med tidshantering, att pressas in i ramen för vad vi tycker är acceptabelt och 

riktigt och på så vis påverkar deras hälsa på ett negativt sätt? Levine (2006) talar om 

”klocktidskulturer” där klockan är i fokus och tiden blir i en sådan kultur en värdefull råvara 

där väntan är slöseri medan produktivitet är av största vikt. I ”händelsetidskulturer” är tiden 

mer socialt härrörd, flexibel och väntan i en sådan här kultur kan vara värdefull för den 

process som pågår (Levine, 2006). Sett till denna studie skulle man kunna se det som att den 

sociala miljön och övriga samhället lever i en klocktidskultur, medan personerna med 
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utvecklingsstörning mer lever i en händelsetidskultur, vilket självklart gör att världarna dem 

emellan krockar ibland och personerna med utvecklingsstörning lever ej upp till 

förväntningarna som finns. Kielhofner (2012) lyfter fram våra vanors lämplighet i förhållande 

till vår utförandekapacitet och att detta tillsammans med vår miljö avgör hur effektiva vi är i 

våra vardagsrutiner. Vanorna spelar en särskilt viktig roll när en människas liv utmanas av en 

funktionsnedsättning. Kielhofner (2012) menar vidare att felaktiga vanor kan påverka oss 

negativt, och kan ibland utgöra bördor som allvarligt hotar vårt välbefinnande. Vad som 

framkom i denna studie och bör tas i beaktande är att ansvaret eller problemlösning av 

tidshanteringen i vardagen hamnar ofta på den sociala miljön, vilket då kanske gör att 

problemen lättare uppmärksammas där. Bakk & Grunewald (2004) talar om att det är 

relationen mellan krav i miljön och individen som gör att personer med utvecklingsstörning 

blir funktionsnedsatta i samhället. Erfarenheten hos deltagarna i studien var att de ansåg att 

det fungerade bra med tidshantering, då de antingen på egen hand eller med stöd av andra 

klarade av tidshantering i vardagen. Det fanns en vana att ha personal eller anhöriga nära, som 

hjälpte dem och därför anser författaren att deras erfarenhet naturligt blir att de klarar 

tidshantering självständigt, då de ej reflekterar över den hjälp de faktiskt får. Studier har visat 

att socialt stöd har fysiologiska effekter relaterade till hjärt- och kärlsystemet, immunsystemet 

och endokrina systemets stresshormoner (Rydén & Stenström, 2000). Hos deltagarna i denna 

studie framkom bl a att de stressade mindre hemma och att det kändes skönt att ha personalen 

som stöd. Flertalet deltagare kunde med viss tveksamhet änka sig att sköta tidshantering mer 

självständigt. Denna tveksamhet anser författaren kan ha att göra med en vana i att alltid veta 

att det finns någon annan där som hjälper en, och att det känns tryggt. Det är ett invant 

beteende, vilket gör att de inte ser det som ett problem vilket i sin tur leder till att det är svårt 

att förändra något som personen själv anser fungerar bra. Kielhofner (2012) beskriver att en 

människas vanemässiga beteende kan vara en del av en miljömässig kontext, som är 

nödvändig för en annan människas vanor. Deltagarna i studien bor flera på gruppboende där 

personal finns anställd för att stödja personerna och det ingår i deras arbetsrutin att göra det. 

Vidare beskriver Wicker (2009) att alla människor har ett behov av att vara organiserade, och 

att det är basalt i människans natur. Studiens författare menar att det finns en vana med socialt 

stöd i vardagen. Stödet följer personen med utvecklingsstörning genom livet från föräldrar till 

personal på gruppboende och/eller daglig verksamhet. Stödet i denna studie gällde allt från att 

planera en hemmadag till att få stöd för att hinna till bussen i tid. Det förekom att deltagarna 

använde strategin att titta på klockan för att veta att de hann med bussen, men att de samtidigt 

gick till personalen för att få stöd i när de skulle gå. I en studie av Mallander (1999) 
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undersöktes det hur förhållandet mellan brukare och personal fungerar på gruppboenden och 

Mallander beskriver hur vardagen för personerna med utvecklingsstörning utgick från olika 

rutiner och att dessa styrdes av personalen. Ett exempel på detta gällande denna studie var 

hemmadagen som flera deltagare uppgav att de hade personal som hjälpte dem att strukturera. 

Detta förekom även på daglig verksamhet där personal gav klartecken för om en aktivitet 

hanns med eller inte. Personal som arbetar med personer med utvecklingsstörning har stort 

inflytande och arbetar med personer i beroendeställning vilket kräver både teori, erfarenhet 

och kunskap om varje enskild brukare (Laursen, Plos & Ivarsson, 2009). Därför är det av vikt 

att lyfta fram och diskutera denna beroendeställning för att samverka personal och brukare för 

att hitta vägar till ökad självständighet och viljan att klara tidshantering i vardagen 

självständigt. Karlsson (2007) beskriver i sin studie dilemmat mellan självbestämmande och 

paternalism, då en person med funktionsnedsättning inte har förmåga eller vilja att utöva sitt 

självbestämmande. Ett sätt att komma åt detta problem skulle kunna vara utbildning för 

personal gällande utvecklingsstörning och tidshantering, vilket skulle kunna leda till 

förbättrade insatser och att det skulle kunna göra personerna med utvecklingsstörning 

självständiga inom fler områden än tidigare. 

 

De svårigheter som framkom i studien förutom att klockan kunde vara svår, var 

sammankopplat till aktivitet. Reflektion skedde ej kring att det faktiskt hade med 

tidshantering att göra. I många fall anser författaren att även personal som arbetar med 

personer med utvecklingsstörning hamnar i aktivitetstänket, och att svårigheterna som uppstår 

är sammankopplade med en aktivitet och inte exempelvis en bakomliggande svårighet med 

tidshantering. I studien återkom liknande beskrivningar av svårigheter i att påbörja och 

avsluta aktiviteter i tid samt utföra flera aktiviteter samtidigt. Det berörde allt från att inte 

missa tv-program, till att känna osäkerhet i att kunna avläsa klockan rätt. Personer med 

utvecklingsstörning kan ha svårt att beräkna hur lång tid saker och ting tar (Brandin Beltramo 

et al., 1996). Kylén (1985;1986) menar att personer med lindrig utvecklingsstörning har 

svårigheter med tidsaspekter så som känslan att kunna ta det lugnt eller skynda sig beroende 

på hur de ligger till tidsmässigt. Detta återspeglades i denna studie och resultatet visade även 

att det i vissa fall skapades stress i aktiviteter, då exempelvis en busstid skulle passas i 

anslutning till en pågående aktivitet. Dessa svårigheter anser studiens författare kan påverka 

självständigheten i vardagen. Ett sätt för arbetsterapeuter att arbeta med detta är att 

exempelvis använda intervju, aktivitetsdagböcker, stöd i strukturering av vardagen för att 

kartlägga personens tid samt förskrivning av hjälpmedel. Rogers (1996) och Hunt & McKay 
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(2015) påtalar att uppskattning av hur personer använder sin tid är en grundförutsättning för 

kunskapsbaserad praktik för arbetsterapeuter, då det ger arbetsterapeuterna en möjlighet att 

förstå klienternas livsstil och deras mående. 

 

När det kom till resultatet gällande strategier i vardagen, beskrevs flera olika egna strategier. I 

en studie av White et al. (2013) lyfts strategier fram som en del i tidshantering i vardagen. 

White menar att oavsett vilka mål vi har i vardagen använder vi människor oss vanligen av 

kalendrar, bokningsböcker etc, och en variation av strategier för att hantera tid på ett effektivt 

sätt (White. et al., 2013). Denna studie visade användande av almanacka eller schema för att 

komma ihåg och passa avtalade tider. Författaren anser det anmärkningsvärt att ej alla 

deltagare uppgav någon sådan strategi att exempelvis använda schema och almanacka för att 

hantera sin tid. En studie av Koyama & Wang (2011) visar att genom användande av schema 

kan en ökning ses av förmåga att stanna kvar i och fullfölja en bestämd aktivitet samt att 

personerna själva kunnat initiera och genomföra en aktivitet. Att kunna hantera sitt eget 

schema ses som en viktig aspekt för självbestämmande samt att det ökar engagemanget och 

effektiviteten i användningen. Studier visar vidare att aktivitetsschema främjar självständighet 

hos personer med omfattande kognitiva svårigheter. En återkommande strategi i en studie av 

Applegate et al. (2008) var att titta på klockan för att kunna passa tider. Att ha förmåga att 

kunna klockan läsa av klockan lägger grunden för att kunna skapa en struktur och ett schema 

för dagen. Det kan också göra att rutiner och vanor etableras (Applegate et al., 2008).  

 

Ingen av deltagarna uppgav i denna studie att de hade något tidshjälpmedel, trots att samtliga 

erfor någon form av svårighet vad gäller tidshantering. Författarens uppfattning är dock att 

deltagarna är förhållandevis omedvetna om sina svårigheter och de nämns mer i förbifarten. 

De reflekterar ej över sina svårigheter och det kan författaren se som en anledning till att 

tidshjälpmedel ej används. I en studie av Davies, Stock & Wehmeyer (2002) framkommer det 

att för att uppnå ökad självständighet för personer med utvecklingsstörning krävs flera 

nyckelförmågor så som tidshantering och planeringsförmåga. Studien visar vidare att tekniskt 

hjälpmedel som promptar dagens schema ökar självständigheten i dagliga aktiviteter hos 

personer med utvecklingsstörning. Studier visar att exempelvis tidshjälpmedel har positiv 

inverkan på autonomi hos personer med utvecklingsstörning (Arvidsson & Jonsson, 2006), 

men är det den sociala miljön som vill eftersträva att detta uppnås eller är det personen själv? 

Kommer vi arbetsterapeuter ihåg att samtala med personen med utvecklingsstörning kring vad 

de tycker är svårt, och var finns deras motivation i ett sådant sammanhang? Vill personen med 
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utvecklingsstörning få stöd med tidshantering genom exempelvis ett hjälpmedel, eller är det vi 

som är så fast beslutna att självbestämmande och autonomi är det viktigaste att vi faktiskt 

glömmer bort att fråga vad personerna själva tycker? Denna studie svarar ej på dessa frågor, 

men kan förhoppningsvis öppna ögonen för att först alltid samtala med personen och att en 

mindre intervju bör göras för att få fram hur personen med utvecklingsstörning uppfattar 

tidshantering i vardagen. Arbetsterapeuter arbetar med klientcentrering, vilket innebär att 

arbetsterapeuten förstår, respekterar och stöttar klientens värderingar, upplevelsen av sin 

kapacitet och effektivitet, roller, vanor, erfarenheter av utförande och personliga miljö. Samt 

ska alltid klientens val, handlingar och erfarenheter vara centrala i terapiprocessen eftersom 

det är klientens görande, tänkande och kännande som är det centrala (Kielhofner, 2012).  

Vidare visade denna studie att det finns vissa fall gällande osäkerhet kring tiden. Denna 

osäkerhet kunde göra att en kommande aktivitet stods över, då de var osäkra på om de skulle 

hinna med. I en studie av Applegate et al. (2008) framkommer det att visuell och auditiv 

feedback vid inlärning av klockan, kan göra att personer med utvecklingsstörning kan återge 

klockslag på ett mer ackurat sätt än de tidigare kunnat. Detta visar på att det finns möjlighet 

att öka sin färdighet i tidshantering vad gäller att avläsa tid från klockor på ett ackurat sätt. 

Genom att arbeta med inlärning av klockan skulle detta eventuellt kunna minska osäkerheten 

kring tid för studiens deltagare som upplevde detta som en svårighet. Viktigt att ta hänsyn till 

är dock personen med utvecklingsstörnings motivation till att förbättra sin förmåga. 

 

Ett viktigt element som framkom i denna studie var vikten av att samtala med personen med 

utvecklingsstörning om deras tidshantering och om de själva upplevde några svårigheter i 

vardagen. Vilket leder in till författares slutgiltiga fråga, vem är egentligen klienten? Är det 

den sociala miljön som behöver stöd i hur de ska arbeta för att göra personerna med 

självständiga med tidshantering eller är det personen med utvecklingsstörning som är 

klienten? Denna fråga är den första som borde ställas då en arbetsterapeut får ett ärende 

gällande svårigheter med tidshantering. Vidare är det av vikt att få fram om personen själv vill 

klara sig mer självständigt eller om de är nöjda med det stöd de får i sin sociala miljö, som ger 

dem trygghet. I en artikel om arbetsterapi och klientcentrering framhäver Baptist, Law & 

Mills (1995) samarbetet med klienten. Artikeln beskriver att det finns ett behov av att klienter 

kan vara delaktiga i beslutstagande som rör dennes vård. I mötet med en klient är det viktigt 

att ta reda på hur dennes vilja och motivation ser ut, samt vilket mål klienten vill att 

förändringen ska leda till (Fischer, 2006; Kielhofner, 2012). Personer med kognitiva 

nedsättningar kan däremot ha svårt att förmedla sin bild av hur de vill ha det och på vilket sätt 
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det kan ske på, vilket lägger ett stort ansvar på arbetsterapeuten att tillsammans med klienten 

hitta vägar att definiera problemet (Kielhofner, 2012). Arbetsterapeuter har länge förstått att 

målmedveten användning av tid är centralt i yrket, då det kan handla om att upprätthålla hälsa 

och förbättra hälsa (Christiansen, 1996; Law, 2002; Law, Steinwender & Leclair, 1998). Det 

är därför av vikt att tillvarata denna kunskap och i första hand reda ut, vem är klienten? Är det 

personen med utvecklingsstörning finns behov av att på ett tydligare sätt vända sig och inrikta 

intervention gällande tidshantering mot individen och dennes erfarenhet av tidshantering i 

vardagen, att förstå hur de uppfattar tid. 

 

Vidare studier som rekommenderas är intervjustudie med både personer med 

utvecklingsstörning samt personer i deras sociala miljö, för att kunna jämföra likheter och 

skillnader i deras erfarenheter, då stor del av ansvaret för tidshantering finns i den sociala 

miljön. 

 

Metoddiskussion 

 
I	   en	   kvalitativ	   studie	   värderas	   trovärdighet	   utifrån	   pålitlighet,	   tillförlitlighet,	  

överförbarhet	   och	   bekräftbarhet	   (Holloway	   &	   Wheeler,	   2010).	   För	   att	   öka	   studiens	  

pålitlighet	   har	   datainsamling	   och	   dataanalys	   beskrivits	   så	   utförligt	   som	   möjligt.	   Till	  

dataanalysen	   har	   en	   tabell	   använts	   för	   att	   tydliggöra	   hur	   analysen	   gått	   till	   väga.	  

Pålitlighet	  handlar	  om	  att	  värdera	  hur	  beständigt	  materialet	  är	  över	  tid,	  vilket	   innebär	  

att	  den	  som	  läser	  materialet	  ska	  kunna	  förstå	  tillvägagångssättet	  i	  studien	  (Holloway	  &	  

Wheeler,	   2010).	   Författaren	   utförde	   samtliga	   intervjuer,	   transkribering	   samt	  

databearbetning,	  vilket	  ses	  som	  en	  styrka	  med	  studien.	  Enligt	  Trost	  (2010)	  underlättas	  

analysarbetet	  på	  detta	   sätt	  då	   intrycken	   från	   intervjuerna	   finns	   i	  minnet	  hos	  den	   som	  

utför	  samtliga	  steg.	  Vid	  samtliga	   intervjuer	  och	  dataanalys	  har	  författaren	  strävat	  efter	  

att	   inte	   låta	   sin	   förförståelse	   om	   deltagarna	   påverka	   studiens	   resultat,	   då	   en	   nackdel	  

skulle	  kunna	  vara	  att	  tolka	  in	  saker	  som	  deltagarna	  själv	  ej	  beskrivit	  erfarenheter	  av	  då	  

författaren	   har	   kunskap	   om	   deltagarna	   sedan	   tidigare.	   Dock	   anser	   författaren	   att	   den	  

erfarenhet	   författaren	   har	   av	   att	   möta	   personer	   med	   utvecklingsstörning,	   kan	   ha	  

underlättat	  intervjusituationerna	  och	  på	  så	  vis	  gett	  ett	  rikare	  material	  än	  någon	  fått	  som	  

ej	   haft	   erfarenhet	   av	   att	   arbeta	   med	   målgruppen.	   Graneheim	   &	   Lundman	   (2004)	  
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beskriver	  att	  en	  studies	  tillförlitlighet	  kan	  stärkas	  om	  citat	  från	  originaltexten	  används	  i	  

resultatet,	   vilket	  har	  gjorts	   i	  denna	  studie.	   I	   analysarbetet	  gick	   författaren	  vid	   flertalet	  

tillfällen	   tillbaka	   till	   originaltexten,	   vilket	   styrker	   både	   bekräftbarheten	   och	  

tillförlitligheten	  i	  studien	  (Graneheim	  &	  Lundman,	  2004).	   

 

En begränsning i studien var att endast fem personer intervjuades. Enligt Graneheim & 

Lundman (2004) kan det ses som en svaghet att enbart intervjua ett fåtal deltagare, då större 

antal deltagare kan ge ökad trovärdighet till insamlad data. Om fler deltagare hade intervjuats, 

är det möjligt att resultatet sett annorlunda ut och att andra kategorier framkommit. Studien 

utgick dock från inklusionskriterier som sattes upp för att kunna möta studiens syfte. Utifrån 

satta inklusionskriterier uppnåddes ej fler deltagare till studien. Om inklusionskriterierna 

ändrats kan detta ha lett till att studien ej svarat mot syftet. Information gällande studien 

skedde via stegvisa utskick. Detta anser författaren medförde fördelar och nackdelar. Fördel, 

då författaren själv ej gjorde ett första urval av deltagare. Nackdel var att informationen om 

studien med stor sannolikhet stannat hos dagligverksamhetspersonal. Detta anser författaren 

kan vara en bidragande orsak till att studien fick ett begränsat antal deltagare.   

 

Överförbarhet i en studie menas att resultatet ska kunna överföras till ett liknande 

sammanhang med liknande deltagare (Holloway & Wheeler, 2010). För att uppväga 

överförbarhet i studien har författaren eftersträvat tydlig beskrivning av kontext, syfte, urval 

och metod, vilket enligt Graneheim & Lundman (2004) är ett sätt att styrka överförbarheten. 

Bekräftbarhet uppnås när studiens resultat svarar mot syftet och att det på ett tydligt sätt 

framkommer att det är studiedeltagarnas upplevelser som beskrivs i resultatet och inte 

forskarens egen uppfattning eller tolkning (Holloway & Wheeler, 2010). Författaren har 

arbetat med detta genom att gå tillbaka till originaltexten och försäkra sig om att det är 

deltagarna som förmedlat informationen. 

	  

Under studien uppmärksammades fördelar med semistrukturerad intervju, då det gav 

möjlighet att kunna ställa anpassade frågor till individen. Vid flertalet tillfällen upplevde 

författaren att frågorna i intervjuguiden var för generella och/eller abstrakta. Då antalet 

deltagare i studien var så få, fanns ingen möjlighet till att genomföra en pilotstudie. En sådan 

studie hade kunnat göra att frågorna hade kunnat testas innan och varit bättre anpassade i 

studien. Personer med lindrig utvecklingsstörning talar vanligtvis ett enkelt språk och har 

svårigheter med abstraktinnehåll i samtal eller frågor (Brandin Beltramo et al., 1996). 
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Stimulimaterial användes vid intervjuerna i form av en klocka i papper med visare. Detta 

användes som ett försök till att få fördjupade svar samt som stöd för deltagaren att kunna 

samtala om dagen utifrån klockslag. Under samtliga intervjuer förekom störningsmoment 

antingen i form av ljud från deltagarnas arbetskamrater, personal eller telefon som ringde. 

Enligt Rosengren & Arvidsson (2002) markeras vikten av att minska störande moment under 

intervjutillfället, då återkommande avbrott kan uppta uppmärksamheten och minska 

reliabiliteten i de svar som ges. Samtidigt ser författaren styrka i att deltagarna var i en för 

dem självvald och trygg miljö, vilket kan ha bidragit till att de kände sig trygga i att svara på 

intervjufrågorna.  

SLUTSATS 
	  

Studien visar att personerna med utvecklingsstörning har olika erfarenheter av tidshantering i 

vardagen. Erfarenheterna ringas in i fyra kategorier: Svårigheter med tidshantering, Stöd av 

andra personer med tidshantering, Färdigheter i tidshantering samt Egna strategier för 

tidshantering. Vad som är viktigt att beakta i studiens resultat är att deras erfarenhet av 

tidshantering i vardagen är positiv och att det råder en bekymmerslöshet gällande de 

svårigheter som framkom gällande tidshantering. Personerna upplever sig som självständiga 

när det gäller tidshantering, och denna aspekt är viktig att ha med sig in i ett ärende gällande 

tidshantering som arbetsterapeut. De erfarenheter personerna har kring sin tidshantering 

stämmer kanske inte helt överens med personer utan intellektuell funktionsnedsättnings sätt 

att se på tidshantering. Därför är det av vikt att den sociala miljön och arbetsterapeuter tänker 

annorlunda och börjar med att verkligen ta sig tid att förstå deras sätt att förstå tid. Om vi som 

arbetsterapeuter aldrig utgår från deras tankar kring tidshanering kan vi aldrig komma in med 

rätt stöd, i rätt situation, på rätt nivå, om de själva inte ser nyttan med åtgärden.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  
 

Bakgrund 

Hur gammal är du? 

Hur bor du? 

Var jobbar du? 

Övergripande 

Hur ser en dag/vecka/helg ut för dig? 

Hur gör du för att planera din dag? vecka? helg? 

Har du några knep för att komma ihåg och planera din tid? 

Låter du någon gång bli att göra något för du inte vet om du kommer att hinna? I så fall, 

varför? 

Frågor gällande aktivitet 

Hur vet du när du ska gå till bussen/taxin? 

Om du märker att du är sen till bussen, och har inte borstat ditt hår eller dina tänder ännu, hur 

gör du då för att hinna? 

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

börja? 

Fritid 

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

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? 

Hjälpmedel 

Har du något tidshjälpmedel? 

 

Är det något du vill berätta som jag inte har frågat om? 



	  
	  

	  

 

Bilaga 2 

 

  



	  
	  

	  

Bilaga 3 

Informationsbrev till arbetsterapeuter och personal i daglig verksamhet 
 
Till dig som är arbetsterapeut eller personal i daglig verksamhet i 
Handikappförvaltningen i … kommun. 
  
Jag vänder mig till er för att få hjälp att hitta deltagare till min studie som har till syfte 
att beskriva vuxna personer med utvecklingsstörnings erfarenheter av tidshantering i 
vardagen.  
 
Inom ramen för min magisterutbildning vid Luleå Tekniska Universitet planerar jag att under 
vintern 2014/2015 genomföra en studie kring tidshantering hos personer med 
utvecklingsstörning.  
 
Tidshantering har visat sig vara ett område som i många fall glöms bort vid interventioner och 
enligt tidigare forskning är många personer osäkra kring tiden och kräver stöd av andra för att 
kunna hantera den.  
 
Jag vill genom min studie titta närmare på personer med utvecklingsstörnings erfarenheter av 
att hantera tid i vardagen. Jag söker därför personer som har insats daglig verksamhet enligt 
Lagen om Stöd och Service (LSS) och/eller insats gruppbostad enligt LSS. Personen ska 
självständigt med tal kunna svara och berätta om frågor gällande tid samt att du som 
kontaktpersonal/arbetsterapeut ska uppleva att personen uppfyller följande kriterier: a) 
svårigheter att själv avsluta aktiviteter i tid b) svårigheter att hålla bestämda tider. Deltagarna 
ska vara mellan 20-65 år. 
 
Resultatet av studie kan leda till att arbetsterapeuter kan utveckla sitt arbete gällande 
tidsbedömningar och kartläggning, som kan leda till att personerna utvecklar sin 
självständighet inom områden som annars glöms bort. 
 
Varje deltagare kommer att intervjuas en gång och intervjun kommer att vara ca 30-60 min 
och spelas in. Deltagande är frivilligt och alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt, 
vilket innebär att deltagarnas identitet inte kommer att synliggöras i uppsatsen. Under arbetet 
med uppsatsen kommer allt material från intervjuerna förvaras i ett låst skåp eller finnas på en 
lösenordskyddad dator dit endast författaren har tillgång.  
 
Jag vill ha hjälp av dig att identifiera aktuella personer som kan tänkas delta i studien. 
Efter att ni identifierat potentiell deltagare tas kontakt med författaren. Författaren gör 
sedan urval om vilka personer som ska delta i studien. Om en arbetstagare på din 
arbetsplats väljs ut önskar jag hjälp med att ni lämnar ut informationsbrev och 
samtyckesblankett, och att ni i samband med detta erbjuder ert stöd att läsa igenom 
breven. Om aktuell person samtycker till deltagande, fyller de i sitt samtycke och ni 
skickar det i bifogat svarskuvert till mig. Det jag behöver är personens namn och 
telefonnummer. Jag kommer därefter att ta personlig kontakt med personen för att 
boka en tid för intervju.  
 
Jag bifogar brev om samtycke för deltagande.



	  
	  

	  

Har ni några frågor så ring eller maila mig! 
Vänliga hälsningar 
 
Matilda Hafström      Handledare: Margareta Lilja 
Leg. Arbetsterapeut      Professor i arbetsterapi 
Handikappförvaltningen … kommun    Luleå tekniska universitet 
Tel 0XXX- 30 47 40 mathaf-3@student.ltu.se  0920-49 10 00 (växel) 

 



	  
	  

	  

 

Bilaga 4 
Fråga om du vill vara med i min studie 
 

Hej! 

 

Jag heter Matilda Hafström och jag jobbar som arbetsterapeut i daglig verksamhet. 	  
Just nu läser jag en kurs på en skola. Nu ska jag göra en uppsats. Uppsatsen kommer att 
redovisas på min skola, Luleå Tekniska universitet.	  
	  
Jag ska skriva om något som kallas tidshantering. Jag skulle därför gärna vilja träffa dig för 
att få höra hur du tycker det är att planera din vecka, passa tider och veta vad du ska göra. Det 
kommer att ta nästan en timme. Jag kommer spela in när vi pratar, för att komma ihåg vad vi 
sagt till varandra. Ni kommer att vara flera personer som träffar mig. Men jag träffar er en i 
taget. 
 
I uppsatsen kommer jag inte att skriva vem det är som har berättat vad för mig. Det kommer 
inte att märkas att det är just du som har svarat. Alla papper jag använder kommer att låsas in 
i ett skåp eller finnas en dator som bara jag kan lösenordet till. Så att ingen annan får reda på 
vad du svarat. Det kallas att personuppgifter behandlas konfidentiellt. 
 
Du kan själv välja om jag får träffa dig och prata eller om du inte vill det. Om du inte vill, så 
gör det inget.   
 
Det som kommer fram i uppsatsen kommer hjälpa mig och mina kollegor att kunna ge 
personer med utvecklingsstörning stöd att klara er själva så mycket som möjligt. 
 
Om du vill vara med och svar på frågor så kan du med stöd av din kontaktpersonal fylla i 
pappret där det står Samtycke. Om du vill vara med så kommer jag att prata med dig och 
bestämma en tid när vi kan träffas. 
 
 

Har du några frågor ring eller maila mig! 
Vänliga hälsningar 
 

Matilda Hafström      Handledare: Margareta Lilja 
Leg. Arbetsterapeut      Professor i arbetsterapi 
Handikappförvaltningen … kommun    Luleå tekniska universitet 
Tel 0XXX- 30 47 40 mathaf-3@student.ltu.se  0920-49 10 00 (växel) 



	  
	  

	  

 

Bilaga 5 

 

Samtycke 
 
Att vara med i studien är frivilligt och Du bestämmer själv om du inte längre vill vara med. 
Du behöver inte berätta varför. Och det gör ingenting om du inte längre vill vara med.  
 
All information och alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, alltså ingen kommer 
veta vad just du berättat och ingen kommer kunna läsa det mer än jag. Inga namn eller 
uppgifter om dig kommer att lämnas ut. Resultatet av intervjuerna kommer att användas i en 
uppsats på min skola Luleå Tekniska Universitet. Uppsatsen kommer att publiceras på 
Avdelningen för Hälsa och Rehabiliterings hemsida, LTU. Om du vill ha uppsatsen när den är 
klar så kommer jag skicka en kopia till dig.  
 
 

 
 
 
Jag ger mitt medgivande till att delta i studien och samtycke till att bli kontaktat för en 
intervju. Jag samtycker till att resultaten får användas i uppsats. 
 
 
 
 
__________________________________   den          /          2012 
Namnteckning      
 
 
 
____________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
För att boka en tid för intervju vill Jag att ni kontaktar mig via 
 
Telefon  Tfnr:__________________________________________ 
 
 
e-mail      adress:__________________________________________ 
 
 
Jag vill ta del av resultaten från studien    ja    nej  
 
 

	  


