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Abstract 
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Title: Develope working ability and ADHD- an interplay between self-knowledge and 

environmental factors 

 Course: Master thesis in occupational health science 30 hp 

Academy: Högskolan i Gävle 

 

The aim of this study is to investigate how people with ADHD experience development 

of their own working ability. The study was conducted by interviewing people 

diagnosed with ADHD. Totally 11 persons were interviewed. The interviewes were 

analysed by using quality content analysis. The result shows that the development of 

working ability is developed by a good self-knowledge in combination with an adapted 

environment, but that even the ability to energy balance and the family situation is of 

importance. This coincides with earlier research. When informants describe their needs, 

it coincides with factors preventing work-related ill health for the rest of the population, 

there are advantages to designing workplaces based on the needs of this group rather 

than seeing them as a group of special needs. It is also relevant to understand 

surrounded factors, such as the family is important for the development of working 

ability, because family is something that may require energy that work ability become 

affected. Therefore, it might be important to investigate social support at home and how 

it might be important for develop working ability. 

 

Keywords: ADHD, working ability, quality content analysis, working environment, 

balance of activity 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Författare: Helena Heinås 

Titel: Att utveckla arbetsförmåga vid ADHD- ett samspel mellan självkännedom och 

miljöfaktorer 

Kurs: Examensarbete i arbetshälsovetenskap masternivå 30 hp 

Lärosäte: Högskolan i Gävle 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personer med ADHD upplever 

utveckling av sin egen arbetsförmåga. Studien genomfördes genom att intervjua 

personer med diagnosticerad ADHD. Totalt intervjuades 11 personer. Intervjuerna 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats. Resultatet 

visar att utveckling av arbetsförmåga sker genom en god självkännedom i kombination 

med en anpassad miljö men att även förmåga till energibalans och familjesituationen är 

av betydelse. Detta samstämmer med tidigare forskning. Då informanterna beskriver 

behov som samstämmer med faktorer som bidrar till att förebygga arbetsrelaterad 

ohälsa för övrig befolkning finns det fördelar att utforma arbetsplatser utifrån denna 

grupps behov snarare än att se dessa som en grupp med särskilda behov. Likaså är det 

relevant att förstå omgivande faktorers, såsom familjs, betydelse för utveckling av 

arbetsförmåga genom att familj är något som kan kräva så mycket energi att 

arbetsförmågan påverkas. Därför bör stödinsatser i hemmet undersökas för att se om 

stödinsatser har en inverkan på arbetsförmågan. 

Nyckelord: ADHD, arbetsförmåga, kvalitativ innehållsanalys, arbetsmiljö, 

aktivitetsbalans 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord  

I samband med att jag inledde datainsamlingen för detta arbete genom att göra 

intervjuer som handlar om arbetsförmåga vid ADHD fångades jag av en artikel som 

publicerades i Svenska dagbladet den 13 mars 2018. Innehållet handlade om att 

arbetsgivare måste ge personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar en chans i 

arbetslivet, då dessa under rätt förutsättningar kan bli en enorm resurs på en arbetsplats. 

Det som specifikt fångade mitt intresse gällande denna artikel var en hänvisning till en 

undersökning utförd av företaget Novus på uppdrag av Samhall där 1073 människor 

hade intervjuats med frågeställningen ”jag kan tänka mig att arbeta med någon som har 

en funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk”. Glädjande nog var 70 % positiva till detta. 

Dessvärre var 30 % negativa eller tveksamma.   

 

Byt ur funktionsnedsättning mot norrlänningar. Tänk en undersökning bland 

yrkesverksamma i Stockholm med frågeställningen ”jag kan tänka mig att arbeta med 

någon som kommer från Norrland” med följdfrågan ” Vad skulle din inställning vara 

om din arbetsplats aktivt började söka medarbetare från Norrland? Fundera över 

resultatet. 

 

Jag kanske är partisk men jag hade gärna haft alla er fantastiska människor som jag har 

intervjuat som mina kollegor. Tack för att ni har förgyllt min vår genom att låta mig ta 

del av era berättelser och erfarenheter. Förutom att jag har fått material till denna 

uppsats, har jag också lärt mig mer om mig själv och fått perspektiv på mitt sätt att 

fungera. 

 

Tack också till min handledare Sven för bra feedback under hela arbetet. 

Stort tack även till min fantastiske make Ingemar som med sitt stöd har stor betydelse 

för min arbetsförmåga. 

 

Älvsjö den 20 maj 2018 
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Bakgrund 

Denna studie kommer att beröra ADHD, attention-deficit/hyperactivity disorder och hur 

denna diagnos kan förstås när det gäller utveckling av förmåga till yrkesarbete. Begrepp 

som kommer användas är yrkesarbete, förvärvsarbete arbete och arbetsliv. Betydelsen 

av begreppen i denna studie innebär att en person utför någon form av uppgift utanför 

hemmet där det finns ett bakomliggande avtal (anställning) och att den ersättning som 

personen erhåller är reglerat av lagar eller andra bestämmelser (lön) (1,2). Detta som i 

vardagligt tal kan benämnas med att personen har ett arbete/en anställning och att denne 

får lön/betalt och kan försörja sig.  

 

ADHD 

ADHD är en funktionsnedsättning inom det neuropsykiatriska området. ADHD innebär 

svårigheter med koncentration, att styra och relegera impulskontroll och svårigheter att 

koncentrera sig (3). Detta kan uppträda genom att personen har svårt att vistas i miljöer 

med många ljud och intryck, svårigheter att planera och strukturera aktiviteter samt 

svårigheter att starta och avsluta arbetsuppgifter. Bland barn och ungdomar beräknas 

mellan 3-6% av alla ha ADHD, men det är svårt att uppskatta exakta siffror då 

prevalensen är beroende av hur utredningen blivit utförd (3,4). Symtomen kan sedan 

förändras och bli mildare under uppväxten. Bland vuxna beräknas ca 2.5% av 

befolkningen ha ADHD (4).  

 

ADHD har en biologisk grund med medfödda svårigheter som leder till att individen får 

svårigheter ur ett socialt perspektiv. ADHD är en medfödd diagnos och har till största 

del ärftliga orsaker även om prematuritet och missbruk hos modern också kan vara en 

orsak (5). Ur ett biokemiskt perspektiv innebär ADHD en obalans i regleringen av 

dopamin och noradrenalin, vilken är en delförklaring till de problem som är kopplade 

till ADHD (5,6). Dessa signalsubstanser påverkar förmågan att planera och strukturera 

samt att hjärnan föredrar kortsiktiga belöningar, vilket innebär svårigheter med 

uthållighet (6). För att få en diagnos sker utredning av läkare och psykolog med specifik 

kompetens inom psykiatri. Innan utredning påbörjas sker en inledande bedömning för 
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att utesluta att problemen orsakas av andra likartade tillstånd såsom depressioner, lätt 

utvecklingsstörning eller autism.  Under utredningen sker en kartläggning av aktuell 

problematik och om dessa svårigheter innebär stora svårigheter inom olika områden av 

tillvaron såsom arbete/skola, familjeliv och socialt umgänge. I utredningen görs en 

anamnes, intervju med föräldrar eller andra anhöriga, kartläggning av personens 

förmågor samt en medicinsk undersökning (7,8). Resultaten från dessa delar 

sammanställs och efter detta gör en bedömning huruvida problemen kan anses bero på 

ADHD och är så betydande för personens vardag att det är en funktionsnedsättning. För 

att det ska anses vara betydande för personens vardag ska problemen finnas inom minst 

två av följande livsområden, sysselsättning, familj och fritid (7,8). För vuxna ska 

problemen också ha funnits innan 12 års ålder (7). 

 

ADHD ur ett arbetshälsovetenskapligt perspektiv 

En del av ämnesområdet  arbetshälsovetenskap handlar om att studera hur arbetet ska 

utformas för att tillgodose behoven för personer med funktionsnedsättning (9). Personer 

med ADHD är en grupp som har en ökad utsatthet på arbetsmarknaden ur flera olika 

perspektiv. Personer med ADHD har en ökad risk att drabbas av olika former av 

psykisk ohälsa jämfört med personer som inte har denna diagnos (10–14). ADHD 

innebär också en ökad risk att drabbas av sjukskrivning (10,15–17). 

 

ADHD genom livet 

Personer med ADHD upplever ofta problem under hela livet och inom olika 

livsområden. Under uppväxtåren ger denna funktionsnedsättning ökad risk för 

svårigheter i skolan (12,14,15). Hos vuxna kan ADHD påverka yrkesarbete och karriär 

negativt genom att det upplevs som svårare att arbeta (18,19), det är högre risk att bli 

arbetslös (11), det är svårare att få ett mer kvalificerat arbete samt att det också finns en 

ökad risk att drabbas av arbetsskador och olyckor under arbetstid (16). En person med 

ADHD utför i genomsnitt färre timmar yrkesarbete än andra på grund av en högre 

frånvaro (10,20). Upplevelsen av svårigheter genom livet och dess olika områden 

återberättas även av äldre personer med ADHD och när dessa tillfrågas om egna 
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upplevelser (18,19,21). Upplevelserna genom livet bekräftar de beskriva svårigheterna 

gällande exempelvis skolgång och yrkesarbete. 

 

Arbetsförmåga i relation till ADHD 

Det saknas en enhetlig beskrivning på begreppet arbetsförmåga och vad detta egentligen 

innebär. Både nationalencyklopedin och svenska akademiens ordlista saknar detta ord 

och hur det ska förklaras. Om ordet delas upp i två olika ord, arbete och förmåga kan 

arbetsförmåga betyda kapacitet till att utföra något som kräver ansträngning (22,23). 

Detta behöver inte omfatta någon form av betalt yrkesarbete. Hur detta ska tillämpas på 

arbetsmarknaden handlar inte om vilken diagnos en person har utan huruvida det finns 

förmåga till ett yrkesarbete. Detta kan exempelvis innebära att en person med en fysisk 

funktionsnedsättning bedöms kunna utföra arbetsuppgifter som inte är relaterade till 

funktionsnedsättningen (24). 

 

Arbetsförmåga ur ett funktionellt perspektiv 

Inom ICF (25) finns det en intention att beskriva arbetsförmåga ur ett funktionellt 

perspektiv, det vill säga ett försökt att göra en objektiv bedömning huruvida en person 

har förmåga till yrkesarbete eller inte. Detta beskrivs som förmåga att på lämpligt sätt 

söka ett arbete, behålla ett arbete (sin anställning) samt att på ett lämpligt sätt också 

avsluta en anställning. Att behålla anställning handlar då om förmågan att utföra sina 

arbetsuppgifter. Förmåga till yrkesarbete handlar också om att vara på arbetsplatsen 

under den tid som krävs samt även kapacitet att handleda kollegor. Utöver detta så krävs 

också kunnande att utföra sina arbetsuppgifter både tillsammans med andra och ensam 

(25).  

 

Arbetsförmåga ur ett socialt perspektiv 

Arbetsförmåga kan tolkas ur olika synvinklar. Arbetsförmåga är en relation mellan 

individen och miljön/arbetet. Detta innebär att huruvida en person kan bedömas ha 

möjlighet att arbeta, i bemärkelsen yrkesarbete, kan förstås ur olika dimensioner och 
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kommer i olika nivåer. Arbetsförmåga kan handla om på vilket sätt ett arbete blir utfört 

eller att hinna med alla sina arbetsuppgifter under en dag (26). Även om det finns 

specifika förmågor som är direkt relaterade till ett visst yrkeskunnande måste en 

arbetstagare även inneha förmågor såsom förmåga att passa tider, samarbeta och 

kommunicera med sina kollegor alternativt andra personer som en arbetstagare kommer 

i kontakt med under en arbetsdag (26). Arbetsförmåga kan därför ses som en institution, 

då arbetsförmåga därmed handlar om olika normer och värderingar i samhället som är 

socialt konstruerade (27,28). Dessa normer och värderingar ses som en objektiv 

verklighet där människor skapar roller där det förutsätts att personen agerar på ett 

särskilt sätt vid en given tidpunkt (28). Syftet med detta är att skapa trygghet och 

stabilitet genom att kunna förutsäga handlingar, undvika konflikter och även, inom 

arbetslivet, skapa en tydlig arbetsfördelning. När en person inte följer dessa regler 

utsätts denne för sanktioner för att tvinga in denne flocken igen (28). För en person med 

ADHD är miljön relevant i relation till diagnosen. När miljön är anpassad för individen 

upplevs också svårigheterna som mindre och förmågan att fokusera och hantera stress 

ökar, vilket också innebär att förmåga att utföra yrkesarbete ökar (29–31). 

Arbetsförmåga är också relaterat till huruvida personen är motiverad till arbete eller inte 

(32). Att känna engagemang och meningsfullhet är centralt i relation till ADHD och 

förmåga till yrkesarbete, då det krävs att personen ska uppleva sitt arbete som intressant 

för att kunna arbeta (29–31). Att ha arbetsförmåga innebär också förmåga att orka ett 

specifikt tempo under arbetsdagen för att på så sätt hinna med sina arbetsuppgifter (26). 

Då personer med ADHD har en ökad risk för sjukskrivningar på grund av psykisk 

ohälsa i kombination med att dessa också har en långsammare arbetstakt (10–12,15,16) 

är det rimligt att anta, att personer med ADHD även har svårt att leva upp till dessa krav 

och att ADHD även påverkar förmåga till arbete negativt, ur detta perspektiv. Då detta 

är relaterat till normer genom att produktionstakt, krav på samarbete och liknande är 

faktorer vars betydelse för arbete är socialt konstruerade blir också arbetsförmåga 

socialt konstruerat. 

 

Personer med ADHD beskriver att krav på dessa förmågor innebär svårigheter och att 

dessa typer av kompetenser är sådant som uppfattas som svåra att leva upp till. När 

personer som har ADHD själva beskriver hur de uppfattar kraven som ställs på dem 
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gällande yrkesarbete uppfattas det som svårt att passa in socialt, det är svårt att hålla 

tider och deadlines samt att det också kan vara svårt att komma överens med chefer och 

andra auktoriteter (16,18,29,33). Utöver detta är det också problem med att bibehålla 

intresset för ett arbete samt att det också kan vara svårt att koncentrera sig och skärma 

av från yttre stimuli. Flera beskriver själva att de hanterar detta genom att utför obetald 

övertid, välja arbeten med flexibla arbetstider, att byta arbete ofta alternativt att ha ett 

arbete med många varierande arbetsuppgifter eller genom att vara egenföretagare 

(16,18,29,33).  Begreppet arbetsförmåga blir således ett socialt konstruerat fenomen där 

förmågor nödvändigtvis inte enbart är relaterade till yrkeskunnande (26).  

 

I den litteratursökning som har utförts och som beskrivs under avsnittet för metod fanns 

endast ett fåtal artiklar gällande den egna upplevelsen av ADHD i arbetslivet. Detta är 

också viktigt för att förstå ADHD och andra funktionsnedsättningar ur ett 

maktperspektiv. Avsaknaden av dessa studier visar på en skev jämnvikt där det är 

relevant också att förstå det som inte sägs, eftersom att detta är något som illustrerar en 

ojämn maktbalans (34). Definitionen av funktionsnedsättning är något som klassificeras 

av personer som har en priviligierad position i samhället, där normen för funktionalitet 

blir en kropp utan funktionsnedsättningar (35). Detta skapar en dikotomi när normal 

funktion och funktionsnedsättning ställs motvarandra. En person med 

funktionsnedsättning kommer därför att ses som avvikande, vilket förstärks av 

exempelvis riktade interventioner där arbetsgivare får ekonomisk ersättning vid 

anställning av en person med funktionsnedsättning (32). Det skapas därmed en diskurs 

att dessa också har en försämrad arbetsförmåga utan att det finns någon diskussion 

gällande omgivningen betydelse (32,35).  

 

Då personer med ADHD bedöms utifrån tidigare beskriven forskning ha en svårare 

situation på arbetsmarknaden, i relation till arbetsmarknadens krav, är det viktigt att 

skapa förståelse för hur dessa personer uppfattar sin egna situation. Det är därför 

relevant att undersöka hur personer med ADHD ser på sin egna arbetsförmåga och hur 

arbete kan utformas för att skapa förutsättningar till ett bra arbetsliv som en motvikt till 

diskursen om normativ funktionalitet (35). Detta för att kunna förebygga framtida 
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ohälsa och andra misslyckanden på arbetsmarknaden ytterligare belysa egna 

upplevelsen av ADHD ur ett arbetsperspektiv och hur arbetsförmåga utvecklas i relation 

till rådande normer.  

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personer med ADHD upplever 

utveckling av sin egen arbetsförmåga. 

Frågeställningar: 

• På vilket sätt upplevs förmåga till yrkesarbete ha utvecklats under livet? 

• Hur har yrkesarbete kunnat utföras efter egna förutsättningar, i relation till 

arbetsmarknadens krav? 

 

 

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie baserad på semistrukturerade 

intervjuer med öppna frågor (42). Intervjufrågorna utformades med utgångspunkt från 

forskning av livsberättelser och dess syfte att låta människor berätta om sina liv eller 

delar av sitt liv utifrån ett givet tema (43). Syftet med livsberättelser är att ge personer 

möjlighet att centrera tolkningen av sig själva och att synliggöra fenomen i dess egna 

livsvärld. (43). En livsberättelse karaktäriseras av att den fokuserar på ett specifikt tema 

i en människas liv. En livsberättelse fokuserar inte heller på orsak och verkan utan det 

relevanta i arbetet med livsberättelser är snarare uppfattningar, antaganden och 

värderingar. Livsberättelser kan också bli ett sätt att skapa ny kunskap genom att det blir 

något som möjliggör reflektion över andras erfarenheter och kunskap  (44). Denna form 

av intervju har möjlighet att fånga informantens erfarenhet och livsvärld. Ett av de 

syften som finns med denna form av intervjumetod handlar om att låta marginaliserade 

grupper berätta sin historia genom att lyfta fram deras erfarenheter, vilket kan kopplas 
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till denna studie genom avsaknad av kvalitativa studier relation till diskursen om 

normativ funktionalitet och arbetsförmåga (32,35,43). 

 

Intervjuguiden utformades sedan med utgångspunkt från Kvales (45) distinktion mellan 

tematiska och dynamiska dimensioner för  intervjufrågor. Kvale beskriver att en bra 

utformad fråga ska bidra till kunskap (tematisk dimension) i kombination med att skapa 

en interaktion med respondenten (dynamisk dimension). Den grundläggande 

intervjuguiden (se bilaga 1) utformades med hjälp av ett tematiskt perspektiv för att utgå 

från frågor som relaterade till syftet med denna studie. Kvale (45) menar att det kan vara 

lämpligt med två olika intervjuguider för att även ha en intervjuguide med frågor som 

rör ett dynamiskt perspektiv för att skapa interaktion och samförståelse för att få 

respondenten att prata om exempelvis upplevelser och känslor. Detta gjordes inte till 

denna studie, utan som ett komplement användes den egna upplevelsen av att leva med 

samma diagnos enligt principen om emotionalism, som utgår från en autentisk 

erfarenhet då detta bedömdes skapa förutsättningar för interaktion och samförståelse 

(43). Intervjuguiden inleddes med en neutral fråga om deras första arbete, vars syfte var 

att låta respondenterna tänka tillbaka på tidigare arbeten och ge en möjlighet att börja 

intervjun på ett avslappnat sätt (46). Denna fråga blev dock överflödig då samtliga 

informanter redan när de presenterade sig själva berättade mycket som var av relevans 

för intervjun och gav möjlighet att direkt gå in på nästkommande frågor. Som en del i 

processen att skapa validitet gjordes en intervju, för att prova den intervjuguide som 

utformats. Denna intervju analyserades för att utreda huruvida intervjufrågorna 

relaterade till syftet och att det fanns möjlighet att använda den valda metoden för 

analys (45). Med utgångspunkt från denna inledande intervju utfördes en genomgång av 

det insamlade materialet och det bedömdes då att intervjuguiden var relevant att 

använda. Intervjuguiden korrigerades i samband med intervju nummer tre då frågan 

huruvida respondenten kunde vara öppen med sin diagnos på arbetsplatsen tillkom. 

Detta då denna typ av frågeställning hade en koppling till arbetsförmågan genom att 

synliggöra relationen till kollegor och attityden till funktionsnedsättningar på 

arbetsplatsen. 
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Urval 

Kriterierna för urvalet i till denna studie var vuxna personer som fått diagnosen ADHD i 

barndomen eller vuxen ålder. Det finns skillnader i hur personer med ADHD upplevt 

sin tillvaro beroende på om hen fått sin diagnos i barndomen eller i vuxen ålder, där 

personer som fått sin diagnos i vuxen ålder upplevt en högre grad av lidande på grund 

av en känsla av misslyckande (18,47,48).  Detta har inte ansetts som relevantför denna 

studie. Studien berör arbetslivet som del av en livsberättelse, där upplevelsen av 

arbetslivet innan diagnosen också är relevant om respondenten fick sin diagnos i vuxen 

ålder. ADHD är en medfödd diagnos (5) och har påverkat individen även innan den fick 

sin ADHD diagnosticerad, oavsett när i livet diagnosen sattes. Detta då problemen hos 

individen ska ha funnits innan 12 års ålder (7). 

 

Informanterna skulle ha flera års arbetslivserfarenhet för att ha möjligheter att reflektera 

över sitt arbetsliv, dock fanns det inget krav på att yrkesarbeta när intervjun 

genomfördes. Eftersom att frågeställningarna är inriktade på arbetslivet ur ett generellt 

perspektiv gjordes inget särskilt urval gällande kön, ålder och utbildningsnivå, då detta 

inte bedöms som relevant i denna studie. Det blev dock ändå ett indirekt urval gällande 

då ålder då detta är sammankopplat med att ha en flerårig arbetslivserfarenhet. Syftet 

med denna typ av urvalstrategi var att förtydliga studiens induktiva ansats genom att 

inte ha allt för specialiserade krav på intervjupersonerna. Ett induktivt arbetssätt innebär 

att forskaren skapar koder och kategoriseringar utifrån det insamlade materialet (49,50). 

Allt för specialiserade krav på intervjupersonerna bedömdes medföra att det indirekt 

skulle skapas en kategorisering och därmed en indirekt kodning, vilket skulle innebära 

att studien snarare skulle få en deduktiv ansats genom indirekta antaganden. En 

deduktiv ansats innebär att forskaren i förväg har skapat en kategorisering genom 

förbestämda koder (49,50).  Informanterna i denna studie rekryterades via genom 

förfrågningar på Facebook från olika grupper där ADHD diskuteras. I samtliga grupper 

postades samma meddelande: 
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” Jag söker informanter till min uppsats  

Som examensarbete via Högskolan i Gävle, inom mastersprogrammet i 

arbetshälsovetenskap, genomför jag, Helena Mickelsson Heinås under perioden 2017–

2018 en studie vars syfte är undersöka hur personer med ADHD upplever utveckling av 

sin egen arbetsförmåga. Jag har själv ADHD och har valt att göra denna studie då det 

finns väldigt få studier som undersöker hur personer med ADHD uppfattar sin situation 

gällande arbete och arbetsliv. Jag önskar att intervjua vuxna personer som har fått 

diagnosen ADHD (det är irrelevant när du fick din diagnos) och inte har ADHD i 

kombination med någon annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Du behöver 

också ha några års arbetslivserfarenhet för att ha möjlighet att reflektera över dina 

erfarenheter. Om du är intresserad av att delta, svara här så kontaktar jag dig via pm 

med mer information.  

Tack på förhand.” 

De personer som svarade på denna förfrågan kontaktades sedan privat och fick ställa 

eventuella frågor för att avgöra om de ville delta. 

Litteratursökning 

Bakgrunden till denna studie utformades som en ”rapid rewiev”. En ”rapid review” är 

en mindre omfattande litteraturöversikt som utförs när det finns begränsat med tid att 

göra en systematisk litteraturöversikt (36,37).  Under december månad 2017 gjordes en 

systematisk sökning av litteratur i två databaser, MedLine samt PsycInfo. Syftet med 

detta var att ge en överblick gällande ämnet ADHD och arbetsliv. MedLine valdes då 

denna databas är inriktad på artiklar inom medicin och PsycInfo valdes då denna 

inriktar sig på artiklar inom psykologi (38). Därmed gjordes breddades sökningen 

genom databasernas olika inriktningar. Den söksträng som användes i båda databaserna 

var följande: (adhd) AND (work OR workplace OR occupation OR employment OR job 

OR employee). I samband med sökningen gjordes avgränsningar för att minska antalet 

artiklar, vilket handlade om språk, ålder på undersökt population och att artiklarna 

skulle vara peer review. Det sistnämnda avgränsades genom att välja detta manuellt vid 

sökning av artiklar från PsycInfo. Denna avgränsning är inte möjlig att göra i MedLine, 

men detta bedömdes inte vara nödvändigt, då omkring 99% av de artiklar som hittas via 
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MedLine är peer review, vilket också är orsaken till att denna avgränsning inte går att 

göra vid sökning av information (39). Syftet med urvalet av ålder var för att enbart hitta 

artiklar som rör vuxna då arbete och arbetsliv bedöms enbart röra vuxna, där vuxna 

definierades som 18 år eller äldre. För detaljerade information gällande inkludering och 

exkludering av artiklar, se bilaga 2.  

 

För att ge en överblick gällande tillgång av publicerade artiklar gjordes först en sökning 

utan avgränsningar gällande publikationsdatum. I denna sökning gjordes bedömningen 

att tillgången av artiklar var god samt att det fanns god tillgång till ny forskning (se 

bilaga 3). Detta gjorde att sökningen replikerades men med en avgränsning att omfatta 

artiklar publicerade från 2007 och framåt (se bilaga 4). Totalt hittades 230 artiklar från 

MedLine samt 381 artiklar från PsycInfo i den uppföljande sökningen. Istället för att 

tillföra ytterligare termer i sökningen gjordes en manuell genomgång av sökresultatet i 

respektive databas. Detta då de artiklar som hittades berörde arbetsliv i relation till 

ADHD utifrån antal olika aspekter såsom trivsel, svårigheter, strategier, arbetsuppgifter, 

men också hur ADHD hos barn kan påverka föräldrarnas arbete. Det bedömdes att 

ytterligare söktermer riskerade att utesluta artiklar med relevans för syftet med denna 

studie.  

 

Den manuella genomgången utfördes genom att, utifrån respektive artikels titel, avgöra 

huruvida artikeln kunde vara relevant för denna studie. Om artikeln var av intresse, 

lästes sedan artikelns abstract igenom för att göra ytterligare en bedömning gällande 

artikelns relevans för denna studie. Detta gjordes utifrån en tidigare utformad practical 

screen med förbestämda kriterier för inkludering och exkludering (se bilaga 2). Kriterier 

för inkludering var att undersökt population skulle vara diagnosticerade med ADHD 

och att artikeln skulle beröra yrkesarbete på något sätt. Artiklar som exkluderades 

omfattade artiklar som fokuserade på läkemedel, föräldraskap, artiklar som även 

omfattade andra diagnoser samt artiklar som byggde på självrapporterade symptom. 

Artiklar med självrapporterade symptom exkluderades för att undvika 

differentialdiagnoser såsom depression och utmattning (40). Det gjordes ingen 

avgränsning gällande typ av studie (kvalitativ, kvantitativ osv). Totalt hittades 22 
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artiklar på detta sätt. Ytterligare 10 artiklar hittades genom att göra en kedjesökning av 

artiklarnas referenslistor. De artiklar som valdes ut till granskning utifrån 

kedjesökningen var artiklar som eventuellt kunde medföra ytterligare information till 

bakgrunden eftersom att utbudet av artiklar relaterade till ADHD ur olika perspektiv är 

omfattande. 

 

Alla artiklar utvärderades med hjälp av en granskningsmall, vars syfte var att bedöma 

kvalitén och därmed också exkludera artiklar av låg kvalité. Då de valda artiklarna 

baserades på olika typer av studier gjordes en gemensam granskningsmall som utgick 

från SBU (41). De kriterier som bedömdes relevanta för att utforma denna 

granskningsmall var faktorer som var centrala för kvalitativa studier, kvantitativa 

studier och litteraturöversikter såsom bakgrund, syfte, urval och analys. För komplett 

mall för kvalitetsgranskning, se bilaga 5. Vanligtvis är det relevant att också ta hänsyn 

till eventuellt bortfall i en studie (38,41). Detta är dock något bedömdes ha mindre 

relevans i detta arbete. Utifrån symptombilden för ADHD föreligger det en större risk 

för att personerna inte fullföljer sin medverkan i studier. Bortfall var dock inget som 

inverkade på kvalitén hos någon av de inkluderade studierna (se bilaga 6). De artiklar 

som granskades fick sedan poäng utifrån förbestämda kriterier och artiklar av god eller 

medelgod kvalité inkluderades (se bilaga 5). Efter kvalitetsbedömningen återstod 17 

antal artiklar, varav 7 var kvalitativa 7 var kvantitativa samt 3 var litteraturöversikter. 

Dock inkluderades två av dessa artiklar trots låg kvalité. Dessa inkluderades då de 

omfattade en sällan studerad population (se bilaga 6). 

 

Datainsamling 

Totalt intervjuades 11 personer, inklusive den intervju som gjordes för att prova metod 

för datainsamling och intervjuguide. Antalet respondenter motiveras genom att det 

uppstod mättnad då ingen ny information framkom (49). Den informationen som 

framkommit kunde också kopplas till en teoretisk referensram i form av tidigare 

forskning (41). Därför gjordes inte heller några ytterligare intervjuer för att bredda urval 

av informanter.  Intervjuerna varade mellan 20 och 90 minuter med en ett medianvärde 

på 41 minuter. För översikt av informanter, se tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt informanter 

Informant Kön Tidpunkt för diagnos Sysselsättning 

1 Kvinna Vuxen Eget företag, provintervju. 

Inkluderades ej i resultatet 

2 Kvinna Vuxen  Undersköterska 

3 Kvinna Vuxen Förskollärare 

4 Man Vuxen Barnskötare 

5 Kvinna Vuxen Barnskötare 

6 Man Vuxen Lärare 

7 Kvinna Sen ungdom Undersköterska 

8 Kvinna Vuxen Lärare 

9 Kvinna Vuxen Handläggare 

10 Kvinna Vuxen Undersköterska 

11 Kvinna Vuxen Studerande 

 

 Då informanterna blev tillfrågade via Facebook att delta fanns det inte möjlighet att 

utföra vissa av intervjuerna genom att personligt möte, då geografiskt område inte hade 

specificerats i förfrågan om deltagande. De informanter som sa sig bo i närliggande 

område fick frågan om de ville göra intervjun genom ett personligt möte eller om de 

föredrog att göra intervjun via telefon. Samtliga valde telefonintervju. Vid 

telefonintervjuer är det mer relevant att testa sin intervjuguide i förväg för att säkerställa 

att frågorna fungerar att ställa via telefon, vilket också gjordes då provintervjun 

genomfördes per telefon (51). Telefonintervjuer bedöms också vara en valid metod för 

datainsamling i relation till intervjuer som sker via ett personligt möte (51,52). 

Möjligheten till anonymitet via telefon kan också göra intervjun mer innehållsrik då 

respondenten kan känna sig mer avslappnad och anonym (52). Detta gäller även 

narrativa intervjuer, vilket inkluderar livsberättelser, som av tradition annars har skett 

via ett personligt möte (53). Intervjuerna spelades in genom en applikation till 

mobiltelefon. Respektive respondent informerades också om att samtalet spelades in. 

Vid den första intervjun fungerade inte den tekniska utrustningen, vilket innebar att 
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denna inte sparades. Därför skrevs minnesanteckningar från denna intervju ner i 

efterhand. Intervjuerna transkriberades genom att skriva ut kondenserande meningar 

med relevans för studiens syfte. Fördelen med reducerad transkribering är att skapa ett 

datamaterial som blir lätt att överblicka. Detta innebär dock en risk att viktig 

information går förlorad (50). För att undvika detta har respektive intervju efter 

transkriberingen lyssnats igenom ytterligare en gång samtidigt som det kondenserade 

materialet har lästs igenom för möjlighet att komplettera information vid behov.   

 

Analysmetoder 

Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys används vanligtvis när syftet avser att belysa olika typer av unika 

fenomen och upplevelser (42). Denna typ av analysmetod lämpar sig när det tidigare 

forskning är begränsad, vilket också anses lämpligt för en induktiv ansats (42). 

Analyserna gjordes med induktiv utgångspunkt, som är lämplig när tidigare forskning är 

begränsad (54). Syftet med kvalitativ innehållsanalys är att kategorisera sitt källmaterial 

i olika teman, så kallad kodning (42,50,55). För att undvika att materialet tolkas utifrån 

den egna förförståelsen av att ha ADHD och förvärvsarbeta har manifest 

innehållsanalys att tillämpats. Manifest innehållsanalys innebär att det som kodas och 

analyseras är det som sägs, snarare än att forskaren analyserar det underförstådda (latent 

innehållsanalys) (50). Syftet med detta är att förebygga problem med validitet utifrån 

det faktum att det finns en gemensam förförståelse (erfarenhet av att leva med ADHD) 

vilket kan innebära att forskaren omedvetet tolkar det som sägs (43). Därför har inte den 

första intervjun inkluderats i resultatet då enbart minnesanteckningar från intervjun 

fanns och bedömdes därför inte vara tillförlitlig utifrån vald analysmetod genom risk för 

egna tolkningar. Det förkommer dock alltid en viss tolkning utifrån forskarens 

perspektiv, vilket det finns en medvetenhet om i denna studie (50). Inom den klassiska 

innehållsanalysen är inte källmaterialet kodat i förväg utan kodningen sker genom att 

hitta olika typer av kategorier och koder som är relaterat till syfte och forskningsfrågor 

(50).  Materialet kodades genom att de transkriberade intervjuerna lästes igenom ett 

flertal gånger och att materialet sedan delades upp i kondenserade meningar. Dessa 
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sammanfogades sedan till underkategorier för att sedan skapa övergripande kategorier 

(50). Dessa illustreras i tabell 2 (se resultat). 

 

Forskningsetiska överväganden 

De informanter som anmälde intresse för att delta fick också skriftlig information via 

Facebook messenger. Facebook messenger är en applikation som möjliggör 

kommunikation via skrift. Den som skickar ett meddelande har även möjlighet att se om 

mottagaren har läst detta (56). Den skriftliga informationen innehöll bland annat 

studiens syfte och att medverkan sker frivilligt samt möjligheten att avbryta under hela 

intervjun. Likaså inkluderade informationen även hur det inspelade materialet ska 

hanteras och hur det insamlande materialet kommer att behandlas. För fullständig 

skriftlig information till informanterna gällande samtycke, konfidentialitet och hur det 

insamlade materialet skulle behandlas utifrån etiska riktlinjer gällande forskning (45), se 

bilaga 7. De informanterna som önskade fick även ta del av intervjufrågorna innan, för 

att förbereda sina svar, samt avgöra huruvida de ville delta eller inte. I samband med 

respektive intervju började varje samtal med att informanten tillfrågades om hen tagit 

del av den information som skickats samt att informanten också fick ta del av detta 

muntligt med utgångspunkt från den skriftliga informationen. Detta för att uppfylla de 

krav som finns gällande insamling och lagring av personuppgifter i nuvarande och 

kommande lagstiftning (57,58) . 

Informanternas identitet, de inspelade intervjuerna och transkriberingarna behandlas 

konfidentiellt, vilket också har ingått i den information som de får innan intervjun. 

Syftet med konfidentialitet är att fullständig anonymitet inte kan garanteras då både 

student eventuella handledare och examinator kan ha tillgång till intervjuerna. För att 

inte röja informanternas identitet kommer all personlig information att avidentifieras 

innan dessa presenteras i den färdiga uppsatsen (45). Då all kontakt med informanterna 

skett via Facebook messenger har inte heller några personuppgifter sparats tillsammans 

med intervjuerna. Detta då informanternas för- och efternamn finns kopplade till 

studentens personliga Facebook, men i dessa konversationer framkommer endast en 

överenskommelse gällande tid för intervjun och respondentens telefonnummer. Det 
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framkommer aldrig huruvida informanterna deltar i intervjun eller inte. I det inspelade 

materialet finns endast respondentens förnamn med. I vissa intervjuer förekommer även 

ålder och bostadsort. Därför finns det inte heller några personuppgifter som kan 

identifiera enskilda personer lagrade tillsammans med de inspelade intervjuerna. Detta 

säkerställer att inspelningarna fyller gällande och kommande krav på behandling av 

personuppgifter kopplade till känslig information såsom hälsa, vilket avhandlas i 

intervjuerna (57). Konversationerna med informanterna kommer att raderas från 

Facebook messenger efter att denna uppsats är examinerad. Detta då informanterna 

lämnat öppet för att ställa kompletterande frågor i kombination med att samtliga också 

vill ta del av det färdiga arbetet. Detta säkerställer lagringsminimering, vilket kommer 

att vara aktuellt när denna studie är avslutad (59). Respektive respondent har även 

erbjudits möjlighet att läsa igenom den transkriberade intervjun som en del av att stärka 

validiteten och att respektive berättelse har blivit korrekt angiven (45). 

 

Guideline 

Denna uppsats har utgått från SRQR gällande disposition för att säkerställa krav på 

transparens och att följa gällande standard för att rapportera kvalitativa data (60). 

 

Resultat 

Sammanfattningsvis visar de som intervjuats en hög arbetsförmåga i den bemärkelsen 

att de beskriver en arbetssituation som passar dem, alternativt att de studerar för att få 

ett arbete som passar. Utvecklingen av arbetsförmåga kommer därför att beskrivas 

utifrån vilka tidigare faktorer som varit relevanta för att uppnå arbetsförmåga eller 

inverkat när det gäller valet att studera. Utvecklingen kommer därför att belysas utifrån 

tidigare erfarenheter och hur dessa bidragit till utveckling av arbetsförmåga. Utveckling 

av arbetsförmåga kommer även att beskrivas utifrån faktorer som förhindrar 

arbetsförmåga för att sättas i relation till nuvarande situation. Detta genom att 

utveckling av arbetsförmåga också beskrivs utifrån försvårande faktorer och tidigare 

negativa erfarenheter. I tabell 2 illustreras resultatet genom exempel på kondenserade 
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meningar från intervjuerna som har skapat koder. Dessa har sedan sammanfogats till två 

olika kategorier. 

Tabell 2 kodning av resultat utifrån exempel på kondenserade meningar, koder och kategorier 

 

Exempel på kondenserad mening Kod Kategori 

Beskrivning av behov Självkännedom Personliga faktorer 

Beskrivning av styrkor 

Beskrivning av svagheter 

Betydelsen av tidigare erfarenheter 

Medvetenhet om intressen Personligt engagemang- på gott och ont 

Nackdelar med engagemang 

Fördelar med engagemang 

Att veta vad som ska göras Tydlighet och struktur Miljöns betydelse för arbetsförmåga 

Att veta var ansvar börjar och slutar 

Tydliga förväntningar 

Anpassning av arbetstid Möjlighet att anpassa efter egna 

förutsättningar 

Anpassning av utförande 

Anpassning av arbetsuppgifter 

Möjlighet till variation 

Att anpassa ljud Faktorer i den fysiska miljön 

Att anpassa arbetsplats 

Möjlighet till fysisk aktivitet 

Arbetsledningens bemötande 
Socialt stöd på arbetsplatsen 

 Kollegors bemötande 

Familjemedlemmar Hemsituation i relation till arbete 

Hushållsarbete 
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Personliga faktorer 

Denna kategori omfattar informanternas personliga faktorer och hur personliga faktorer 

är relaterade till förståelse för egna behov, vilket blir en del av upplevelsen gällande 

utveckling av arbetsförmåga då det möjliggör aktiva val gällande förvärvsarbete utifrån 

den egna förmågan. 

 

Självkännedom 

Centralt för utvecklingen av arbetsförmåga visas i intervjuerna genom att de 

medverkande beskriver en väldigt god självkännedom. Detta illustreras genom en 

medvetenhet av behov, förståelse för faktorer på arbetsplatsen som påverkar, samt en 

medvetenhet om egna styrkor, svagheter och preferenser. ”En styrka med min ADHD är 

att jag kan jobba mycket snabbare än andra” (informant 7) är ett citat som förekommer 

i en intervju och som upprepas i olika former av andra informanter. Självkännedom har 

utvecklats genom att de medverkande har beskrivit hur olika arbetsplatser och yrken har 

påverkat deras arbetsförmåga både positivt och negativt när det gäller de egna behoven 

på en arbetsplats. Förståelsen av sina egna behov skapar möjlighet att medvetet kunna ta 

kontroll över sitt arbetsliv och att nuvarande sysselsättning också är ett medvetet val 

utifrån detta ”jag har fått hjälp av terapi för att veta vad jag behöver på jobbet” 

(informant 9). Detta gäller både de informanter som yrkesarbetar och studerar. Flera har 

varit på arbetsplatser som inte har varit kompatibla med den egna arbetsförmågan och 

reflekterar över detta i intervjuerna genom att ha en förståelse för vad det var på 

arbetsplatsen som inte fungerade. Detta utvecklar arbetsförmågan genom att det skapas 

en möjlighet att medvetet hitta ett arbete som fungerar bättre för individen. Vissa 

informanter har gjort ett medvetet val att omskola sig för att göra det möjligt att 

yrkesarbeta och beskriver då att val av nytt yrke är relaterat till arbetsförmåga. Detta 

genom att det nya yrket omfattar faktorer som är centrala för individens behov och är en 

förståelse som utvecklats genom tidigare erfarenheter av yrkesarbete.  
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Personligt engagemang- på gott och ont 

Att vara intresserad av sitt arbete och att arbetet ska kännas meningsfullt är viktigt för 

att det ska vara möjligt att arbeta. Om det inte är meningsfullt och det finns ett intresse 

så kommer också arbetet att bli lidande. Detta förklaras i intervjuerna genom att 

beskriva en stor ovilja mot att göra de arbetsuppgifter som upplevs som tråkiga och att 

denna ovilja kan bli så stark att arbetsuppgifterna riskerar att bli eftersatta. När arbetet 

istället upplevs som meningsfullt och roligt beskriver flera av de tillfrågade sig som 

enormt effektiva och att de kan arbeta utan paus i långa perioder. Utifrån utveckling av 

arbetsförmåga handlar detta om att välja ett yrkesarbete som medför ett personligt 

engagemang. Detta har utvecklats utifrån tidigare upplevelser från andra arbeten samt 

en beskrivning av vad det är med nuvarande arbete som skapar ett engagemang. Flera 

har avslutat anställningar för att det inte har fungerat på grund av bristande intresse och 

det förekommer även exempel på arbeten som inte skulle fungera då dessa verkar 

tråkiga och enformiga. Samtidigt framkommer också hur behov av engagemang och 

intresse kan skapa svårigheter genom att detta innebär en risk att bli utbränd. Behovet 

av att arbetet måste vara intressant och meningsfullt leder också till att det är väldigt lätt 

att säga ja om det uppkommer en förfrågan om att göra extra uppgifter för att bibehålla 

intresse för sitt arbete, vilket också riskerar att personen sedan tar på sig för mycket 

”jag tror att det är typiskt för ADHD att köra tills man blöder” (informant 10).  

 

Miljöns betydelse för arbetsförmåga 

I detta avsnitt kommer kategorin miljöns betydelse för arbetsförmåga att beskrivas. Att 

utveckla arbetsförmåga inom denna kategori beskrivs som faktorer för att underlätta och 

försvåra arbetsförmåga i relation till produktion av arbete, det vill säga miljöns 

påverkan för mängd och kvalité på arbete som utförs. En väl anpassad miljö innebär 

möjlighet till att personerna producerar arbete på en hög nivå och när miljön inte är 

anpassad innebär detta att arbetsförmågan försämras genom att det inte finns 

förutsättningar till att göra ett bra arbete eller att produktion av arbete minskar genom 

att personen inte har möjlighet att arbeta heltid eller blir sjukskriven. 
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Tydlighet och struktur 

Tydlighet och struktur beskrivs som viktigt i samtliga intervjuer. Tydlighet innebär att 

arbetsuppgifterna är avgränsade, ansvaret är tydligt och att det finns tydliga 

förväntningar. Utveckling av arbetsförmåga är relaterat till tydlighet och struktur genom 

beskrivningar om hur brist på tydlighet och struktur försämrar arbetsförmåga och hur 

tydlighet och struktur också förbättrar arbetsförmåga. En av informanterna som arbetar 

inom vården beskriver detta genom att ”det är tydligt att ta hand om människor” 

(informant 2) då arbetet är strukturerat utifrån arbetsuppgifter och scheman. Denna 

tydlighet blir därför en strategi för att utveckla arbetsförmåga genom relevans för 

möjlighet till förvärvsarbete. För en av de medverkande är brist på struktur en orsak till 

att omskola sig för möjlighet till ett annat arbete samt är en orsak till att hen upplever 

försämrad arbetsförmåga på sitt nuvarande arbete.  Arbetsplatsen tillämpar en 

schemamodell som innebär att personalen får ett nytt schema var 6:e vecka. Det skapar 

en stress att ständigt byta arbetstider och upplevs som ostrukturerat. Detta kombineras 

med att hen inte har kontinuitet i sina arbetsuppgifter utan förutsättningarna ändras 

dagligen. Flera av tillfrågade beskriver hur tydlighet och struktur har inneburit en 

möjlighet att öka sin arbetsförmåga och sätter detta i relation till tidigare arbeten där 

bristande tydlighet och struktur varit något som orsakat sjukskrivning. ”när jag vet vad 

jag ska göra är jag väldens mest plikttrogna medarbetare” (informant 4). Därför är det 

också viktigt med återkoppling från omgivningen som en bekräftelse på att arbetet 

utförs på rätt sätt, vilket då blir utveckling av arbetsförmågan genom att få en försäkran 

om att de uppfattat ramar och instruktioner på ett korrekt sätt.  

 

Möjlighet att anpassa efter egna förutsättningar 

I det insamlade materialet framkommer vikten av att anpassa arbetet efter de egna 

förutsättningarna. Detta handlar om möjlighet att påverka när arbetet ska utföras, hur det 

ska utföras men också möjlighet att kunna variera sina arbetsuppgifter utifrån mående 

och intresse. I relation till tidigare beskriven kategori handlar detta om, att inom 

ramarna och strukturen för arbetet så måste det finnas utrymme för flexibilitet. Även här 

beskrivs utveckling av arbetsförmåga utifrån tidigare positiva och negativa erfarenheter. 

Utveckling av arbetsförmåga innebär också hur möjligheten att anpassa arbetet också 



 

20 

 

utvecklar individuell arbetsförmåga genom att arbetsuppgifter blir utförda på ett bättre 

sätt. 

 

Flera av de som intervjuats beskriver flexibel arbetstid som en nödvändighet för 

möjlighet till förvärvsarbete och som centralt för den egna arbetsförmågan. Detta 

innebär möjlighet att utföra arbetet vid en tidpunkt som sammanfaller med personliga 

förutsättningar. En av de intervjuade beskriver tidig morgon som en tidpunkt där arbete 

fungerar bäst och åker ibland till sin arbetsplats tidigt och har då möjlighet att gå hem 

tidigare från arbetet. För en av informanterna är flexibel arbetstid något som har 

utvecklat arbetsförmågan genom att det möjliggör arbeta heltid efter en lång period av 

sjukskrivning på grund av utbrändhet. Detta är en anpassning som har gjorts i samråd 

med arbetsgivaren för att ge en möjlighet till adekvat återhämtning ”jag arbetar hellre 

ett par timmar lördag morgon än på eftermiddagen en vardag för att då har jag ingen 

ork ” (informant 3).  Att det finns en flexibilitet angående tidsaspekten är inte enbart 

relaterat till den faktiska arbetstiden utan även när vissa arbetsuppgifter ska utföras. 

Detta innebär att det finns utrymme att styra vissa arbetsuppgifter till en tidpunkt som 

passar bättre. En av de som intervjuats beskriver detta genom att om det inte finns ork 

att förbereda en lektion vid en viss tidpunkt så finns det utrymme att göra detta vid ett 

senare tillfälle. En av informanterna byter plats på vissa arbetsuppgifter för arbetet ska 

fungera bättre ur ett tidsperspektiv. Utöver detta så beskriver flera av de tillfrågade 

strategier som innebär att de under sin arbetsdag kan välja arbetsuppgifter som innebär 

möjlighet till mental återhämtning. Exempel på sådana arbetsuppgifter är enkla 

arbetsuppgifter såsom att sortera tvätt eller sortera papper. Detta utvecklar 

arbetsförmågan genom att denna paus gör det möjligt att hushålla med energin under 

arbetsdagen. När informanter inte har haft möjlighet att anpassa arbetet på detta sätt har 

konsekvensen blivit att tid för återhämtning påverkas, vilket upplevs som en orsak till 

försämrad arbetsförmåga ”jag behöver några dagar för återhämtning, speciellt om det 

har varit körigt på jobbet” (informant 7). 

 

Möjligheten att anpassa efter den egna förmågan inkluderar också frihet att självständigt 

utforma sitt arbete. Vid intervjuerna framkommer det ett behov av att få utlopp för 
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kreativitet samt av att variera sina arbetsuppgifter. Tre av personerna som arbetar i skola 

uttrycker möjligheten till att fritt kunna utforma lektioner och material till lektioner som 

en fördel med deras nuvarande yrke ”jag gillar att vara lärare för det är kreativt” 

(informant 8). Det ses också som positivt med en möjlighet att kunna arbeta med 

problemlösning, vilket också skapar en mental stimulans. Att bli stimulerad utvecklar 

arbetsförmåga positivt genom att arbetet blir mer intressant och bidrar till att 

informanterna upplever att de utför sitt arbete på ett bättre sätt. Variation av 

arbetsuppgifter innebär också att medvetet åta sig extra uppgifter som ligger på sidan av 

de ordinarie arbetsuppgifterna såsom att delta i utvecklingsprojekt eller arbetsuppgifter 

som utvecklar den egna kompetensen ”jag älskar att jobba och jag älskar att hålla mig 

sysselsatt” (informant 8). Behov av variation uttrycks också genom glädjen av att arbeta 

med människor genom att arbete med människor upplevs som ett varierat arbete då 

människors handlingar inte går att förutse. 

 

När det finns en flexibilitet på arbetet bidrar detta också till att arbetsförmågan 

utvecklas genom möjlighet till strategier för de arbetsuppgifter som uppfattas som 

tråkiga. Ett exempel på möjligheten att byta arbetsuppgifter med kollegor. En av de som 

arbetar i skolan beskriver utflykter som horribla, men att kollegor tycker om att åka 

iväg. Hen stannar då kvar i verksamheten och kollegan följa med på utflykt.  Likaså kan 

det också underlätta om det finns möjlighet att välja var (lokalisering) dessa 

arbetsuppgifter ska utföras. En av respondenterna beskriver ett motstånd mot att 

dokumentera men det fungerar att göra detta hemifrån.  

 

Faktorer i den fysiska miljön 

Den fysiska miljön är relaterad till utveckling av arbetsförmåga. En fysisk miljö som är 

anpassad förbättrar arbetsförmågan, likväl som den kan försämra. Exempel i 

intervjuerna är faktorer såsom ljud, möjlighet att vara ensam eller möjlighet att röra på 

sig. Flera beskriver att ljud är nödvändigt för koncentrationen. Detta kan beröra 

möjligheten att lyssna till musik på arbetsplatsen, kunna sitta och rätta skoluppgifter i 

barngruppen eller att TV är påslagen om personen arbetar hemifrån. Det kan också vara 

viktigt att ha möjlighet till att kunna stänga in sig och sitta helt ifred från omgivningen. 
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Flera av de som medverkat är också positiva gällande att det finns en möjlighet att 

arbeta fysiskt med kroppen. Att verka i en miljö som innebär ett stillasittande arbete ses 

som ett problem för flera, då stillasittande försämrar koncentrationsförmåga. Att arbeta 

fysiskt gör det möjligt att få utlopp för en del av rastlösheten som finns i kroppen. En av 

informanterna beskriver att hen började handarbeta för att kunna koncentrera sig på 

telefonmöten eftersom då det blev påfrestande att tvingas sitta passiv och lyssna och 

detta ökade möjligheten att fokusera på mötet.  

 

Socialt stöd på arbetsplatsen 

I intervjuerna framkommer det hur de människor som finns i omgivningen påverkar 

förmågan på arbetet. Stöd och bemötande från chef och kollegor beskrivs som en viktig 

faktor. Chefers bemötande beskrivs i relation till arbetsförmåga genom att en förstående 

chef har varit en viktig del av möjlighet till tidigare beskriven flexibilitet och därigenom 

bidragit till att arbetsförmågan utvecklats positivt. Det som utmärker en bra chef utifrån 

intervjuerna är en chef som är öppen för att hitta lösningar och som accepterar den 

anställdes sätt att fungera på arbetet. Ett exempel på detta är att chefen har varit den som 

möjliggjort anpassningar i arbetstiden för att det ska finnas en möjlighet för personen att 

arbeta heltid ”jag har väldens bästa chef. Hon förstår mig” (informant 3). På samma 

sätt kan också chefens inställning vara en faktor som förhindrar arbetsförmåga. I en 

intervju beskrivs en chef som vid behov av anpassning av arbetstid har varit av åsikten 

att det istället är den anställde som bör byta arbete ”chefen tycker att det är jag som är 

problemet” (informant 7). Flera av de tillfrågade har medvetet bytt arbete då personen 

mått psykiskt dåligt på grund av dålig arbetsledning. Vid konflikter med kollegor har 

också chefen haft en viktig roll när det gäller förståelse för vad konflikten handlar om 

och inte bara sett medarbetaren som ett problem. Detta har inneburit av två av de 

tillfrågade har haft möjlighet att byta arbetsplats inom chefens verksamhetsområde för 

att få andra kollegor. Kollegor beskrivs som ett stöd genom att bra och förstående 

kollegor också blir en hjälp när det gäller att kompensera för svårigheter. Kollegor är de 

som kan hjälpa om personen tappar fokus och får svårt att organisera sitt arbete genom 

att stötta både gällande arbetsuppgifter, funktionsförmåga och förväntningar. I en av 

intervjuerna beskrivs en situation som handlar om ett personalmöte där kollegorna 
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medvetet placerade hen med ryggen mot fönstret för att de visste att hen istället då 

skulle fokusera på det som hände utanför snarare än på mötet.  

 

Inställningen bland chefer och kollegor är också relevanta när det gäller tidigare 

beskrivna behov av att få utnyttja sin kreativitet och förmåga till att lösa problem. Detta 

då det krävs en acceptans på arbetsplatsen när det gäller att kunna utnyttja sin kreativa 

förmåga istället för att hindras i detta. Flera har beskrivit att de ibland också lägger sig i 

saker på arbetsplatsen som egentligen inte angår dem men att det också ofta tas emot på 

ett bra sätt. Vanligtvis handlar detta om de respondenter som arbetar inom skolan och 

som då använder sin egna kunskap om att leva med en diagnos när det gäller stöd till 

elever.  

 

Hemsituationen i relation till arbetet 

I intervjuerna beskrivs också hur situationen hemma utvecklar arbetsförmåga både 

positiv och negativt. I intervjuerna framkommer det ett behov av balans mellan arbete 

och familj genom att en krävande hemsituation också förhindrar arbetsförmåga om det 

inte finns energi kvar för arbete. I intervjuerna beskrivs det hur kraven på att ta hand om 

familj tar energi och då det redan finns en upplevelse av låg energinivå så kommer detta 

också förhindra arbetsförmåga. Detta då produktion av arbete minskar när 

hemsituationen blir för energikrävande ”jag måste ha en balans. Om arbetet blir för 

krävande finns inget kvar till familjen och vice versa” (informant 11). Privata relationer 

kan dock också öka arbetsförmågan. En av de som intervjuats beskriver hur personer i 

omgivningen varit till hjälp när det gäller stöd i vardagslivet som avlastar och leder till 

att mindre energi går till att ha en fungerande vardag. Likaså har personer i 

omgivningen varit ett stöd för att lära sig hantera svårigheter som har varit relaterade till 

ADHD. Av de som medverkar i intervjuerna har flera också barn med liknande 

diagnoser, vilket också blir något som tar mycket energi och därmed minskar förmåga 

till förvärvsarbete. 
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Sammanfattning av resultat 

Förmåga till yrkesarbete har utvecklats under livet då informanterna visar en hög grad 

av självkännedom genom att beskriva hur tidigare erfarenheter har påverkat dem både 

positivt och negativt samt att det också finns en hög medvetenhet gällande behov, 

styrkor och svagheter. Medvetenheten av behov har utvecklats genom en insikt för hur 

tidigare arbeten har påverkat men också genom att ha en hög förståelse för vad de 

behöver för att förvärvsarbete ska vara möjligt. Behov är också kopplat till att det ska 

finnas ett intresse och ett engagemang för det arbete som ska utföras. Detta skapar också 

förutsättningar att mer medvetet välja yrken och arbetsplatser som gör det möjligt att 

förvärvsarbeta i den omfattning som de önskar. Denna självkännedom medvetandegör 

också styrkor och hur dessa kan användas i arbetslivet genom att skapa en trygghet 

gällande den egna förmågan till förvärvsarbete och hur dessa styrkor kan användas på 

ett bra sätt. På samma sätt har utvecklandet av självkännedom också gjort de intervjuade 

medvetna om sina egna svagheter och tillkortakommanden, vilket också gör det möjligt 

att skapa strategier för att kompensera dessa. Att kunna utföra yrkesarbete utifrån de 

egna förutsättningarna i relation till arbetsmarknadens krav handlar till stor del om att 

ha en miljö som är anpassad utifrån de egna behoven. Detta gör det möjligt att leva upp 

till de krav som finns. När den omgivande miljön inte är anpassad efter de egna 

förutsättningarna kommer också arbetet att bli av sämre kvalité samt att arbetsförmågan 

utvecklas negativt genom att det inte blir möjligt att utföra förvärvsarbete i den 

omfattning som önskas. Arbetsförmågan utvecklas i relation till den omgivande miljön 

genom att den omgivande miljön kan förstås utifrån arbetsförmåga som förmåga att 

producera arbete utifrån de krav som ställs. Utveckling av den egna arbetsförmågan hos 

personer med ADHD blir därför ett samspel mellan inre faktorer som bygger på 

självkännedom och engagemang samt betydelsen av den yttre miljön. Att utveckla 

arbetsförmåga bygger på att personen har en god självkännedom vilket blir en 

utveckling över tid under livet, men att den yttre miljön måste vara anpassad för att 

kunna utveckla arbetsförmåga i betydelsen av att producera arbete. Dock är 

självkännedom nödvändig för att ha en förståelse för de egna behoven och miljöns 

betydelse samtidigt som miljön också bidrar till att utveckla självkännedom genom att 

tydliggöra behov, styrkor och svagheter. 
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Resultatet samstämmer med tidigare forskning gällande arbetsförmåga vid ADHD. 

Samtliga av informanterna beskriver psykisk ohälsa som kan kopplas till ADHD (10–

14). Resultatet visar också att arbetsförmågan är relaterad till miljön då miljön är 

relevant för hur arbetsförmågan utvecklas. När miljön är anpassad så kommer 

problemen som är relaterade till diagnosen att bli mindre framträdande (29,33). 

Dessutom är det också relevant att arbetet känns meningsfullt och intressant för att 

informanten ska uppleva att hen har förmåga att utföra sitt arbete (29–31). Likaså 

framhävs också relevansen att ha ett arbete som innebär variation gällande 

arbetsuppgifter och att det finns en möjlighet att ha flexibla arbetstider (16,29,33). 

Samtidigt är också arbetsförmågan relaterad till faktorer som har betydelse för 

arbetsrelaterad hälsa och ohälsa generellt då informanterna beskriver tydlighet och 

struktur, flexibilitet och sociala relationer som relevant för arbetsförmåga. Detta är inget 

som skiljer sig från befolkningen i övrigt då detta också genom tidigare forskning visat 

sig vara relevant för att inte utveckla ohälsa på arbetet (61–65). Det som också beskrivs 

i intervjuerna är hur problem med att reglera aktivitet både kan innebära möjligheter och 

hinder. Problem med att reglera aktivitet är karakteristiskt för ADHD och kan kopplas 

till symptomen för ADHD då en hög aktivitetsnivå kan kopplas samman med 

hyperaktivitet (66). Detta ska då sättas i relation till en ökad risk för utbrändhet (67), 

vilket kan vara en förklaring till varför ett stort personligt engagemang blir ett problem. 

Detta är också relaterat till ett behov av balans gällande aktiviteter är centralt för hälsa 

(68). Det omfattar även familjeliv eftersom att aktivitetsnivå och energi också är 

relaterat till familj genom att familj också tar energi från individen. Därför är det också 

logiskt att familjen kommer att ha betydelse för arbetsförmåga, speciellt om det också 

finns barn med diagnos i familjen (68,69). En studie utifrån svenska förhållanden visar 

att om det finns ett barn med funktionsnedsättning så minskar förvärvsarbete och det 

finns också en ökad risk för att föräldrarna blir sjukskrivna (70) 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Även om resultatet samstämmer med tidigare forskning gällande arbetsförmåga i 

relation till diagnosen stärker också denna studien arbetsförmåga som ett socialt 
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konstruerat begrepp genom de olika beskrivningarna hur miljön påverkar 

infomanternanas arbetsförmåga. Detta kan illustreras exempelvis genom att enligt ICF 

är arbetsförmåga knutet till att vara på arbetet när det förväntas att arbetstagaren ska 

vara där, vilket underförstått handlar om att passa tider och att fullfölja sitt arbetspass 

(25), men denna studie visar att detta snarare är relaterat till den omgivande miljön 

genom att i intervjuerna framkommer det hur det finns möjlighet på arbetsplatserna att 

anpassa detta utifrån olika behov. Detta innebär då att den omgivande miljö skapar 

arbetsförmåga snarare än att arbetsförmåga är relaterat till individen. 

 

Det som respondenterna beskriver som förutsättningar för att kunna utföra lönearbete är 

också kopplat till arbetshälsovetenskaplig forskning som ur ett generellt perspektiv, det 

vill säga även för personer utan funktionsnedsättningar, också visar vilka faktorer på en 

arbetsplats som anses vara av betydelse när det gäller arbetsrelaterad ohälsa. Det första 

temat som beskrivs handlar om att det måste finnas en tydlighet gällande vilka 

arbetsuppgifter som ska utföras och att det finns en tydlig struktur för arbetet. Detta är 

något som samstämmer generellt med behovet att ha kontroll över sitt arbete och 

upplevelsen av att kunna planera och strukturera sitt arbete (61,65,71). Detta följs sedan 

av behovet gällande flexibilitet och möjligheten att påverka sina arbetstider. Även detta 

är något som kan kopplas till befintlig forskning. När de anställda upplever höga krav i 

kombination med låg kontroll (”spända arbeten”) så ökar ohälsan på arbetsplatsen, 

vilket innebär att även detta påverkar arbetsförmågan negativt ur ett generellt perspektiv 

(61,65,71). Likaså det som beskrivs gällande relationen till chefer och kollegor. Chefen 

har en generell betydelse för upplevelsen av den egna arbetsförmågan genom att olika 

typer av ledarskap också påverkar upplevelsen hos medarbetarna samt att det sociala 

stödet från kollegor också har betydelse. Informanterna beskriver betydelsen av 

transformativt ledarskap och betydelsen av socialt stöd (61,62,64). Detta är relevant 

utifrån tidigare beskriven diskurs att funktionsnedsättning är något som är avvikande 

från normen. Det som respondenterna beskriver är till stora delar någon som är 

normativt då behov som de upplever finns verifierade från tidigare forskning. En 

tänkbar förklaring till att personer med ADHD upplever en ökad grad av psykisk ohälsa 

i relation till övrig befolkning skulle kunna förklaras genom att ADHD innebär en 

biologisk känslighet för stress (67). Att då byta perspektiv genom att personer med 
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ADHD eller liknande funktionsnedsättningar blev normen skulle innebära att en 

arbetsplats som fungerar ur ett arbetshälsoperspektiv för en person med ADHD 

troligtvis skulle innebära att den skulle funka för majoriteten av alla människor. Därmed 

skulle också dessa personer på samma sätt blir utpekade som en grupp med särskilda 

behov om deras behov blev normen (32). Samma sätt att tänka skulle också kunna 

appliceras när det gäller att anpassa miljö och arbete för andra typer av 

funktionsnedsättningar, vilket också skulle kunna bidra till att personer med 

funktionsnedsättning inte i samma grad blev en grupp med sämre arbetsförmåga (32). 

Även om de som medverkat beskrivit problem så visar dessa också en hög 

arbetsförmåga utifrån tidigare beskrivet resultat. Detta innebär också att resultatet av 

denna studie måste beaktas utifrån att det finns ett antal människor med liknade 

funktionsnedsättning som troligtvis upplever större svårigheter i sin vardag, vilket 

skulle innebära att resultatet inte kan appliceras på personer med ADHD ur ett generellt 

perspektiv. Svårigheter i arbetslivet beskrivs ur ett självupplevt perspektiv i flera 

kvalitativa studier (18,19,21,33), vilket också gör det relevant att ta hänsyn till hur stora 

svårigheter diagnosen innebär. För att ytterligare öka förståelsen för arbetsförmåga i 

relation till ADHD krävs det fler studier som tar hänsyn till grad av diagnos, då detta 

inte har beskrivits i den tidigare forskningen som studerats. 

 

Resultatet av denna studie visar också att arbetsförmåga inte enbart är relaterat till 

arbetsplatsen utan också beror på omständigheter utanför arbetet såsom 

familjeförhållanden som kan relateras till aktivitetsbalans. Detta är också något innebär 

att arbetsförmåga blir ett socialt konstruerat begrepp eftersom att arbetsförmåga är 

relaterat till faktorer utanför den egna fysiska förmågan och faktorer på arbetsplatsen. 

Om personer med ADHD ska ses som en grupp med behov av anpassningar är det 

nödvändigt utifrån detta perspektiv, att möjliggöra anpassningar som är relaterade till 

hemförhållanden och dess påverkan. Detta skulle kunna handla om att se över möjlighet 

till insatser enligt socialtjänstlagen som kan omfatta insatser såsom hemtjänst och stöd 

till anhöriga för att på så sätt öka utveckling av arbetsförmåga (72). 



 

28 

 

 

Metoddiskussion 

Kriterierna för urvalet handlar om personer som har diagnosen ADHD och har flerårig 

erfarenhet av yrkesarbete. Inget urval gällande kön, ålder, yrke eller utbildningsnivå 

gjordes. Syftet med detta var möjlighet att få ett mer slumpmässigt urval och att ett allt 

för styrt urval bedömdes riskera att uppsatsen fick en deduktiv ansats. Likaså bedömdes 

ovan nämnda kriterier göra det möjligt att besvara studiens syfte. Trots detta så blev 

urvalet till viss del homogent utifrån faktorer såsom kön och yrkesområden. Majoriteten 

av de intervjuade var kvinnor och de yrken som representerades var koncentrerade till 

vård, barnomsorg och grundskola (för exakt fördelning se tabell 1). Detta skulle kunna 

bidra till att svaren och de kategorier som framkom var väldigt likartade i de utförda 

intervjuerna. En förklaring till utfallet av detta urval skulle kunna relateras till de 

grupper på Facebook där förfrågan gjordes. Detta eftersom att de grupper har ett stort 

antal medlemmar med ADHD och liknande diagnoser, vilket visar på ett intresse av 

ADHD. Detta innebär också att en person som intresserar sig för dessa frågor är mer 

motiverade att delta i liknande undersökningar, vilket kan relateras till vilken av 

motivation gällande aktiviteter för personer med ADHD (31) . I denna studie hade 

homogenitet bland informanter kunnat undvika genom att inför varje intervju avgöra 

huruvida respondenten skulle passa för denna studie men detta gjordes inte eftersom att 

det redan på förhand kriterier för urval, då ändrade kriterier av urval bedömdes påverka 

hela studiens utformning. Detta då den litteraturöversikt som utfördes var utformad i 

relation till urvalet. I intervjuerna framkommer väldigt stora likheter gällande faktorer 

som underlättar utvecklingen av arbetsförmåga, likväl på faktorer som kan förhindra 

arbetsförmåga. Detta innebar att redan tidigt i processen så uppkom mättnad, vilket är 

en av validiteten i en kvalitativ studie (49). Samtidigt finns det också en risk kopplad till 

tidig mättnad i en studie som denna. Detta genom att urvalet skulle vara för smalt och 

ha för liten variation, vilket då skulle kunna förklara tidig mättnad i denna studie (49). 

Samtidigt så har urvalet inte styrts utan varit en slump, i relation till ett brett syfte och 

det är därför inte kriterierna för urval även om urvalet kan uppfattas som begränsat. 

Likheterna har också kunnat relaterats till befintlig forskning inom kunskapsområdet, 

vilket då är en faktor som stärker studiens resultat. Utifrån dessa faktorer bedöms inte 

det homogena urvalet minska validiteten. Samtidigt så visar också urvalsgruppens likhet 
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också på viktiga faktorer för att förstå hur arbetsförmåga kan utvecklas hos personer 

som kan antas ha svårigheter på arbetsmarknaden i relation till andra. Detta genom att 

de som deltagit beskrivit tydligt vad det är som fungerar eller inte fungerar med deras 

nuvarande arbete. De tillfrågade beskriver svårigheter kopplade till ADHD men 

samtidigt så beskriver de inte ett kaotiskt arbetsliv, även om svårigheter förekommer, 

vilka andra liknande studier har visat (18,19,21,33). Därför kan resultatet också bero på 

att de personer som anmält intresse för studien har en god arbetsförmåga och möjligtvis 

inte är representativa för personer med ADHD i allmänhet. 

 

Ett alternativ metod för analys hade varit fenomenografi. Fenomenografi är en metod 

som syftar till att kartlägga uppfattningar och tolkningar om fenomen, där inte samband 

eller frekvenser är det relevanta, som samstämmer med syfte och ansats för denna studie 

(73). Fenomenografi belyser en distinktion mellan första och andra ordningens 

perspektiv, där första ordningens perspektiv kan likställas med fakta och andra 

ordningens perspektiv berör subjektiva uppfattningar, där fenomenografi innebär ett 

fokus på det sistnämnda (73). Detta kan jämföras med latent och manifest 

innehållsanalys där latent innehållsanalys syftar på tolkningar och manifest 

innehållsanalys på fakta (50). Därför bedömdes fenomenografi vara en mindre lämplig 

metod i relation till tidigare beskrivet val av analysmetod där manifest innehållsanalys 

är vald för att undvika tolkningar.  

Sammanfattningsvis bedöms vald metod vara passande för denna studie, men resultatet 

kan också vara påverkat av att de som deltagit varit personer med en stabil tillvaro och 

ett relativt stabilt arbetsliv. 

 

Praktisk tillämpning och framtida forskning 

Resultatet av denna studie kan tillämpas i praktiken genom att ytterligare stärka 

betydelsen av den organisatoriska arbetsmiljön och dess påverkan på arbetsförmåga och 

psykisk ohälsa. Detta genom att analysera normen för arbetsförmåga och funktionalitet 

genom en diskussion om vem som ska definiera en norm. Likaså utvidga synen på 

arbetsförmåga genom att också förstå hur omgivningsfaktorer såsom familj påverkar 
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och hur stödinsatser i hemmet kan vara en möjlighet för olika grupper såsom personer 

med diagnos och föräldrar till barn med diagnos att förbättra arbetsförmågan. Detta 

genom att mindre energi går åt till att ta hand om ett hem, vilket då skulle kunna 

innebära att arbetsförmågan ökar. Förslag på framtida forskning utifrån detta resultat 

blir därför: 

• Interventioner att utforma den organisatoriska arbetsmiljön utifrån personer med 

ADHD för att öka arbetshälsan hos samtliga 

• Interventioner för stödinsatser i hemmet med syftet att skapa en bättre 

aktivitetsbalans och därmed också öka arbetsförmågan hos personer med 

ADHD, alternativt att utreda nuvarande stödinsatser utifrån Socialtjänstlagen 

och dess påverkan på arbetsförmåga.  

 

Avslutande kommentarer och slutsatser 

Arbetsförmåga är ett komplext begrepp som handlar om personliga förutsättningar i 

relation till den omgivande miljön. Att utveckla arbetsförmåga handlar om att få 

möjlighet till att utveckla självkännedom och ha en insikt för hur diagnosen kan inverka 

på arbetsförmågan. Samtidigt är också den omgivande miljön relevant eftersom att den 

både utvecklar och förhindrar arbetsförmåga. Arbetsförmågan är också relaterad till 

omgivningsfaktorer såsom barn och hushållsarbete. De personer som deltagit i denna 

studie visar på en god självinsikt samt att de också har beskrivit miljöns betydelse. 

Utifrån diskursen om funktionsnorm och funktionsnedsättningar som avvikande är det 

dock relevant att inte enbart framhäva välfungerande personer med 

funktionsnedsättning som lyckade exempel även om det är relevant att se till det som 

fungerar. Detta då det riskerar att skapas dikotomier inom funktionsnedsättningar 

utifrån välfungerande och ickefungerande. Om arbetslivet ska ha möjlighet att inkludera 

alla är det också viktigt att bli accepterad trots svårigheter. Det krävs också ytterligare 

forskning gällande utformning av arbetsplatser som är inkluderande samt hur 

arbetsförmåga kan påverkas av socialt stöd för att underlätta i vardagen utanför 

arbetsplatsen då vardagen också kommer att vara relevant på personens arbetsförmåga, 

speciellt om det finns barn med funktionsnedsättning i familjen. 
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Bilaga 1 intervjuguide 

Intervjuguide 

Inledning; bakgrund (utbildning, erfarenhet etc.) 

Inledande fråga: Vad var ditt första arbete? 

 

• När fick du din diagnos? 

• Vad gjorde att du sökte utredning? 

• Vad behöver du för att må bra på en arbetsplats? 

• Hur ser du själv på din egen arbetsförmåga? (Jag kommer inte att definiera vad 

jag menar med just arbetsförmåga) 

• Har ADHD påverkat ditt arbetsliv? 

• Vilka styrkor ser du med din ADHD? 

• Har du haft behov av anpassningar för att ha möjlighet att arbeta? 

• Har du tänkt på om du använder egna strategier när det gäller att hantera ditt 

arbete? 

• Om du ser till ditt yrkesliv i ett längre perspektiv, hur har du utvecklats som 

människa? 

• De gånger som du har valt att byta arbete, vad har varit orsaken? 

• Hur tror du att ditt arbetsliv kommer att se ut om 10 år? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 Kriterier för inkludering och exkludering 

Kriterier för inkludering: 

• Artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

• Artiklarna skulle vara peer review 

• Populationen skulle omfatta vuxna personer, vilket innebar personer 18 år och 

äldre i PsycInfo och personer 19 år och äldre i MedLine. 

• Undersökt population skulle vara diagnosticerade med ADHD 

• Artiklarna skulle omfatta yrkesarbete 

 

Artiklar som exkluderades: 

• Artiklar som utvärderade effekt av olika behandlingar där påverkan på 

yrkesarbete mättes.  

• Artiklar som berörde föräldraskap och hur yrkesarbete påverkas av att ha barn 

med ADHD. 

• Artiklar som inkluderade andra typer av funktionsnedsättningar eller diagnoser. 

• Artiklar med studier som byggde på självrapporterade symptom på ADHD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 Artikelsökning 1  

Sökningen utfördes i december 2017 

Förvalda kriterier: 

• Artiklar på engelska 

• Ålder på utvalda population- över 18 år 

• Ingen avgränsning gällande publikationsdatum 

• Peer reviewed (möjlighet att använda som förvald inställning i PsycInfo) 

 

Sökord MedLine PsycInfo 

ADHD 4573 6478 

(ADHD) AND 

(work OR 

workplace OR 

occupation OR 

employment OR job 

OR employee) 

296 498 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 Artikelsökning 2 avgräsning av årtal 

Sökningen utfördes i december 2017  

Förvalda kriterier: 

• Artiklar på engelska 

• Ålder på utvalda population- över 18 år 

• Artiklar i intervallen 2008-2018 

• Peer reviewed (möjlighet att använda som förvald inställning i PsycInfo) 

 

Sökord MedLine PsycInfo 

ADHD 3440 4700 

(ADHD) AND 

(work OR 

workplace OR 

occupation OR 

employment OR job 

OR employee) 

230 381 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5 Kvalitetsgranskning 

 

Granskningsmall 

• Bedömdes bakgrunden vara relevant för syftet? 

• Är syftet relevant för denna studie? 

• Är urvalet väl beskrivet? 

• Är eventuella grupper likvärdiga i de studier som jämförde olika grupper? 

• Är analysmetoden relevant för arbetet och tydligt beskrivna? 

• Är de slutsatser som dragits logiska utifrån resultatet? 

•  

Ovanstående frågor kan besvaras med ”ja”, ”nej” eller ”oklart”. Detta, ger 2,1 

respektive 0 poäng. Varje undersökt artikel kan därför få 0-12 poäng. Artiklar som får 9 

poäng eller mer bedöms vara av god kvalité. Artiklar med poängsumma 6-8 poäng 

bedöms vara av medelgod kvalité och artiklar med 5 poäng eller mindre bedöms vara av 

dålig kvalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 6 Artikelmatris 

Artikel Design Population Syfte Resultat Kvalité Övriga 

kommentarer 

Kirino E, 

Imagawa H, 

Goto T, 

Montgomery 

W 2015 

Kvantitativ. 

Enkätstudie 

Personer med 

ADHD samt en 

kontrollgrupp 

Syftet med denna 

studie var att 

jämföra 

sociodemografiska 

faktorer (ex 

samsjuklighet, 

produktivitet i 

arbetslivet och 

nyttjande av 

hälsovård) mellan 

personer med 

ADHD jämfört 

med personer utan 

diagnos bland 

vuxna japaner.  

 

 

Personer med 

ADHD upplever 

en större 

psykisk ohälsa 

och har en större 

frånvaro från 

arbetet 

Hög   

Owens EB, 

Zalecki C, 

Gillette P, 

Hinshaw SP 

2017 

Longitunell 

studie. 

Deltagarna 

följdes under 16 

år. Flickorna och 

deras föräldrar 

fick svara på 

enkäter och 

intervjuer samt 

att deltagarna 

också fick 

genomgå olika 

tester. 

 

 

 

140 

flickor/kvinnor 

som 

diagnostiserats 

med ADHD i 

barndomen 

jämfördes med 

88 

flickor/kvinnor 

utan diagnos  

Syftet med studien 

var att undersöka 

hur deltagarna 

påverkades av sin 

ADHD som vuxna. 

De områden som 

undersöktes 

omfattad bland 

annat missbruk, 

utbildning, 

arbetsliv och hälsa.  

 

 

ADHD innebär 

en riskfaktor 

gällande 

svårigheter med 

utbildning, 

oplanerade 

graviditeter och 

psykisk ohälsa. 

Det fanns 

däremot inget 

samband 

gällande 

arbetsliv eller 

missbruk 

 

 

 

 

 

 

Hög   



 

 

Artikel Design Population Syfte Resultat Kvalité Övriga 

kommentarer 

Fredriksen M, 

Dahl AA, 

Martinsen EW, 

Klungsoyr O, 

Faraone SV, 

Peleikis DE 

2014 

Prospektiv 

observationsstudi

e 

250 vuxna med 

ADHD 

undersöktes med 

hjälp av enkäter, 

intervjuer, data 

från tidigare 

skolgång etc. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

graden av symtom 

på ADHD i 

barndomen var 

relaterad till lägre 

utbildning och 

funktionsnedsättni

ng i arbetslivet. 

 

 

 

Högre grad av 

symptom i 

barndomen 

ökade risken att 

hoppa av skolan 

i förtid. Likaså 

ökade det risken 

för längre tids 

sjukskrivningar. 

 

 

 

Hög   

Gjervan B, 

Torgersen T, 

Nordahl HM, 

Rasmussen K. 

2012 

Tvärsnittsstudie 

 

 

Data från 149 

vuxna personer 

med ADHD 

analyserades 

genom 

medicinska 

journaler samt 

enkäter.   

Syftet med studien 

var att undersöka 

prevalensen av 

funktionshinder 

samt status för 

sysselsättning. 

 

 

Endast 22% av 

undersökt 

population hade 

yrkesarbete som 

huvudsaklig 

inkomst. Det 

förekom även 

samsjuklighet 

gällande 

depression och 

missbruk 

 

 

 

Medel  



 

 

Artikel Design Population Syfte Resultat Kvalité Övriga 

kommentarer 

Lasky AK, 

Weisner TS, 

Jensen PS, 

Hinshaw SP, 

Hechtman L, 

Arnold LE, 

m.fl 2016 

Intervjustudie 

(semistrukturera

de intervjuer) 

 

 

 

125 unga vuxna 

som fått sin 

diagnos i 

barndomen 

Vilken betydelse 

har miljön för 

symptom på 

ADHD gällande 

skola och 

arbetsliv? 

 

 

 

Deltagarna i 

studien 

beskriver miljön 

som viktig. När 

de yttre 

förhållandena 

fungerar 

förbättras 

förmågan att 

fokusera och 

möjligheterna 

att hantera 

stress. 

 

 

 

 

 

 

Medel  

Schreuer N, 

Dorot R. 2017 

Kvalitativ studie 

med 

fenomenografisk 

ansats. 

 

 

. 

11 högutbildade 

kvinnor med 

anställning  

Studiens syfte var 

att undersöka 

erfarenheter 

gällande arbetsliv 

för kvinnorna 

 

 

Kvinnorna 

upplevde 

arbetslivet som 

förvirrande och 

kaotisk. Deras 

ADHD hindrar 

dem från att nå 

sina karriärmål 

samt att de hade 

svårigheter att 

hantera sitt 

arbete. 

 

 

 

Hög  



 

 

Artikel Design Population Syfte Resultat Kvalité Övriga 

kommentarer 

Henry E, Hill 

Jones S. 2011 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Kvinnor 62 år 

och äldre som har 

fått sin diagnos 

efter 60 års ålder. 

Studiens syfte var 

att beskriva 

kvinnornas 

erfarenheter att ha 

levt sitt liv med 

odiagnostiserad 

ADHD. 

 

 

. 

Deltagarna 

beskriv en 

känsla av att 

vara 

annorlunda. 

Dom beskrev 

också 

svårigheter i 

arbetsliv och 

förhållanden 

samt att de 

också blivit 

tvingade att 

hitta olika 

former av 

lösningar för att 

klara av sin 

vardag. 

 

 

Hög  

Bernfort L, 

Nordfeldt S, 

Persson J. 

2008 

Litteraturöversikt 

 

 

 

Artiklar som 

inkluderar studier 

gjorda på både 

barn och vuxna, 

långtidsstudier 

gällande effekt 

av ADHD samt 

studier som 

omfattade olika 

typer av 

samhällskostnade

r.  

Syftet med studien 

var att visa 

samhällskostnaden 

för ADHD. 

 

 

Studien visar ett 

visst stöd för att 

personer med 

ADHD har en 

lägre utbildning, 

psykisk ohälsa, 

missbruk och att 

detta också 

påverkar 

arbetslivet 

negativ. 

 

 

 

Medel  



 

 

Artikel Design Population Syfte Resultat Kvalité Övriga 

kommentarer 

Küpper T, 

Haavik J, 

Drexler H, 

Ramos-

Quiroga JA, 

Wermelskirche

n D, Prutz C, 

m.fl. 2012 

Litteraturöversikt Artiklar som 

inkluderade 

effekt och 

indirekt effekt av 

ADHD relaterad 

till arbetsliv och 

arbetshälsa 

 

 

 

Syftet med studien 

var att ge en 

översikt gällande 

den negativa 

inverkan som 

ADHD har 

gällande 

yrkesarbete och 

arbetshälsa hos 

vuxna och unga 

vuxna.  

 

 

. 

Resultatet av 

översikten visar 

att personer med 

ADHD har en 

högre grad av 

arbetslöshet, 

funktionshinder 

i arbetslivet 

samt att 

personer med 

ADHD inte 

heller utför lika 

mycket arbete 

jämfört 

medpersoner 

utan diagnos. 

Likaså har 

personer med 

ADHD en högre 

risk att drabbas 

av arbetsskador 

samt att dessa 

också i högre 

grad har svårare 

att samarbeta 

med andra.  

 

 

 

Hög  



 

 

Artikel Design Population Syfte Resultat Kvalité Övriga 

kommentarer 

Brod M, 

Schmitt E, 

Goodwin M, 

Hodgkins P, 

Niebler G. 

2012 

Intervjustudie 

(telefonintervjuer

) 

24 personer med 

en 

genomsnittsålder 

av 66 år. Dessa 

hade fått sin 

diagnos vid en 

genomsnittlig 

ålder av 57 år. 

Studiens syfte var 

att visa hur ADHD 

påverkar hälsa och 

livskvalité för äldre 

personer 

 

 

Respondenterna 

rapporterade en 

samsjuklighet 

med andra 

former av 

psykisk ohälsa. 

Majoriteten av 

de intervjuade 

beskrev att de 

under livet 

upplevt sämre 

välmående samt 

att de också 

upplevt 

ekonomiska 

svårigheter och 

arbetsrelaterade 

svårigheter 

 

 

 

Låg Denna studie 

bedöms hålla 

en låg kvalité 

på grund 

bristande 

beskrivning av 

urval. Studien 

har dock ett 

värde då den 

undersöker en 

äldre 

population som 

kan beskriva 

effekten av 

ADHD i ett 

livsloppsperspe

ktiv 

Secnik K, 

Swensen A, 

Lage MJ. 2005 

 

Prospektiv studie Data från 2252 

personer med 

ADHD jämfördes 

med ett 

matchande urval 

av personer utan 

ADHD. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

förekomsten av 

samsjuklighet, 

kostnad för 

utebliven inkomst 

och användning av 

medicinska 

resurser hos vuxna 

personer med 

ADHD. 

 

 

 

 

 

 

 

Personer med 

ADHD har en 

högre förekomst 

av 

samsjuklighet, 

högre 

medicinska 

kostnader och 

mer frånvaro 

från arbetet än 

personer utan 

ADHD. 

 

 

 

Hög  



 

 

Artikel Design Population Syfte Resultat Kvalité Övriga 

kommentarer 

Brod M, 

Pohlman B, 

Lasser R, 

Hodgkins P. 

2012 

Kvalitativ studie 

genom 

deltagande i 

telefonintervju 

alternativt 

fokusgrupp 

 

 

 

108 vuxna 

deltagare från 7 

olika länder med 

diagnosen 

ADHD. deltog i 

studien via 

deltagande  

 Resultatet visar 

att deltagarna, 

oavsett 

nationalitet, har 

upplevt problem 

genom hela livet 

med exempelvis 

relationer, 

arbetsliv och 

skola. 

Låg Brister gällande 

hur urvalet 

presenteras. 

Studien har 

dock ett värde 

då den 

inkluderar 

erfarenheter 

från olika 

länder samt att 

studien tar upp 

problem i olika 

åldrar. 

Edbom T, 

Malmberg K, 

Lichtenstein P, 

Granlund M, 

Larsson J-O. 

2010. 

 

Longitunell 

intervjustudie 

312 tonåringar 

och deras 

föräldrar 

intervjuades när 

tonåringen var 16 

respektive 21 år. 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

om en känsla av 

sammanhang i 

tonåren kan vara 

en skyddsfaktor 

gällande 

utvecklingen av 

ADHD senare i 

livet. 

 

 

Resultatet visar 

att en hög 

känsla av 

sammanhang i 

tonåren är en 

skyddande 

faktor gällande 

att leva med 

ADHD som 

vuxen. 

Hög  

Mao AR, 

Brams M, 

Babcock T, 

Madhoo M. 

2015. 

Litteraturöversikt Artiklar som 

inkluderade hur 

ADHD påverkar 

arbetsförmåga 

 

 

Syftet var att 

undersöka hur 

ADHD påverkar 

arbetsförmågan 

 

 

Tidigare insatser 

underlättar för 

att få ett bra 

arbetsliv 

Hög  

Fletcher JM. 

2014 

Longitunell 

studie 

Jämförande data 

från syskon 

Syftet är att 

undersöka vilka 

konsekvenser 

ADHD får för 

arbetslivet 

Personer med 

ADHD arbetar 
mindre, tjänar 

mindre och har 

ett ökat behov 
av sociala 

insatser än 

personer utan 
ADHD 

 

 

Hög 

 

 



 

 

Artikel Design Population Syfte Resultat Kvalité Övriga 

kommentarer 

Ek A, Isaksson 

G.2013. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

12 personer med 

ADHD 

intervjuades 

gällande deras 

engagemang i 

vardagsaktivitete

r 

Syftet med studien 

var att förstå 

erfarenheterna 

gällande 

engagemang och 

utförande av 

vardagsaktiviteter 

hos personer med 

ADHD 

 

Genomförande 

av 

vardagsaktivitet

er påverkas av 

inspiration, stöd 

och en känsla av 

samhörighet 

med andra 

människor. 

Hög  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 7 Information till informanter 

Information till informanter 

 

Som examensarbete via Högskolan i Gävle, inom mastersprogrammet i 

arbetshälsovetenskap, genomför jag, Helena Mickelsson Heinås under perioden 2017–

2018 en studie vars syfte är undersöka hur personer med ADHD upplever utveckling av 

sin egen arbetsförmåga. 

Jag har själv ADHD och har valt att göra denna studie då det finns väldigt få studier 

som undersöker hur personer med ADHD uppfattar sin situation gällande arbete och 

arbetsliv. 

Din medverkan är frivillig vilket innebär att du själv kan välja att avbryta om du själv 

önskar. Intervjun kommer spelas in digitalt. Syftet är att jag sedan på ett trovärdigt sätt 

ska kunna transkribera (skriva ut intervjun) och analysera materialet. När min uppsats är 

examinerad kommer inspelningen raderas. Det insamlade hanteras enbart av mig som 

genomför datainsamlingen och min vetenskapliga handledare. Allt material kommer att 

behandlas konfidentiellt. Eventuell personlig information kommer att bearbetas för att 

inte enskilda personer ska kunna identifieras. Citat från intervjuerna kommer att 

förekomma i det färdiga arbetet, men på ett sätt att det inte är möjligt att identifiera 

enskilda personer. Du kommer att ha möjlighet att läsa den transkriberade intervjun om 

du önskar och du kommer också att få tillgång till den färdiga uppsatsen. 

Studiens resultat kommer att presenteras i en masteruppsats och vid önskemål är du 

välkommen att ta del av denna. Resultatet kan även komma att publiceras på annat håll, 

såsom i DIVA (en samlingsportal för arbeten utförda av studenter och forskare vid 

universitet och högskolor i Sverige) eller liknande platser. 

För ytterligare information eller frågor kan ni nå mig eller min handledare, se 

kontaktuppgifter nedan 

 

 

Med vänliga hälsningar Helena M Heinå 

 

Kontaktuppgifter: 

 

Helena Heinås, student Högskolan i Gävle  

E-post: mickelhe@gmail.com 

 

 

Sven Svensson handledare, Akademin för hälsa och arbetsliv 

E-post: sven.svensson@hig.se                     
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