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Sammanfattning 

Studiens syfte var att bidra med kunskap om faktorer som påverkar arbetssökandet 
för personer med diagnosen ADHD, samt betydelsen av eventuella stöd såsom 
utbildning, kompetensutveckling och personlig rådgivning. De frågeställningar som 
studien fokuserade på var om tidigare arbetslivserfarenheter har bidragit till 
lärdomar för arbetssökandet och om de har fått något stöd samt vilken betydelse det 
eventuella stödet haft. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ hermeneutisk 
metod med halvstrukturerade intervjuer och det var sex personer som deltog i 
studien. Sammanfattningsvis visade resultaten på betydelsen av stöd och dessutom 
pekades två viktiga områden ut, som skulle kunna förbättras för att arbetssökande 
med ADHD kan få ett mer effektivt stöd i arbetssökarprocessen. Det första är att det 
finns ett uttalat behov av att befintliga rådgivare/karriärcoacher utbildas avseende 
karriärvägledning för personer med ADHD, för att på ett effektivare sätt stötta 
arbetssökande med ADHD, förbättra bemötandet i de individuella mötena och 
därmed bidra med förutsättningar för att korta ner tiden till ett nytt arbete. Det andra 
är att några av studiens deltagare uppger att det troligtvis hade varit bra för dem att 
erhålla en ADHD-diagnos i en tidigare fas i livet. Detta är dock ett komplext område 
och mer forskning behövs, för att säkrare resultat ska erhållas och rådgivning i 
studier och karriärvägledning ska kunna erbjudas så många som möjligt. Det 
framgick också att några av studiens deltagare uttryckte att det sannolikt skulle ha 
bidragit till att skapa bättre förutsättningar för en utökad självkännedom och 
möjlighet att utveckla sin yrkesidentitet tidigare i livet för att kunna hitta sin framtida 
arbetsplats och därmed undvikit att behöva prova sig fram med återkommande 
misslyckanden som påverkar självförtroendet och självkänslan i negativ riktning då 
personer med ADHD kan ha svårigheter att passa in på arbetsmarknaden.  
 
Nyckelord: ADHD, arbetssökande, exekutiva funktioner, karriärcoach, karriär-
vägledning, rådgivare  
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Inledning 

Mitt intresse för arbetssökande med diagnosen Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD) tar avstamp i de utmaningar som påvisats i olika studier 
genomförda i USA och Sverige (Dipeolu et al., 2013; Lawrence et al, 2010; Ahlström 
& Wentz, 2014) och rapporter från Riksförbundet Attention (2015a, 2015b) som 
hänvisar till kända utmaningar som personer med neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar (NPF) och ADHD i Sverige upplever både som arbetssökande samt 
inom karriärutveckling och i arbetet. Detta intresse har lett till en nyfikenhet om vad 
arbetssökande med ADHD själva har att säga och vilken kunskap som finns att 
inhämta, som kan bidra till vidareutvecklingen av pedagogiska metoder och verktyg 
för att möjliggöra ett mer effektivt stöd till dessa arbetssökande. 
 
Jag arbetar som rådgivare på ett omställningsföretag och kommer dagligen i kontakt 
med arbetssökande. En rådgivare har ett coachande förhållningssätt i sina 
individuella samtal med de arbetssökande och erbjuder olika aktiviteter till alla 
arbetssökande för att öka kunskapen om arbetssökarprocessen och arbets-
marknaden. Syftet med rådgivningen och de aktiviteter som erbjuds, är att bidra till 
ett ökat lärande och medvetenhet till de arbetssökande för att skapa bättre 
förutsättningar att blir redo och göra det som krävs för att hitta en anställning. Jag 
har även en personlig erfarenhet av hur ADHD påverkar de exekutiva funktionerna, 
som är kritiska förmågor som de arbetssökande behöver ha tillgång till för att kunna 
planera och strukturera sitt arbetssökande. Jag har dessutom fördjupat mina 
kunskaper då jag vidareutbildat mig och är numera en internationellt certifierad 
ADHD coach.  
 
Deltagarna i studien är begränsad till vuxna med diagnosen ADHD som varit 
arbetssökande och nyligen fått ett nytt arbete samt de som fortfarande är 
arbetssökande. Det finns en subjektiv upplevelse i samhället att det tar längre tid att 
hitta ett nytt arbete för arbetssökande som har ADHD — Arbetsförmedlingen (AF) 
har särskilda enheter som fokuserar enbart på att arbeta med denna målgrupp 
(personer med NPF) och AF har externa leverantörer som arbetar operativt med de 
enskilda arbetssökande med ADHD utifrån ett individanpassat upplägg och egna 
processer. Arbetsförmedlingens (2017a) statistik visar att det tar mer än 2 år för 
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arbetssökande med funktionsnedsättning att få ett nytt arbete, det är dock inte 
specificerat vilka funktionsnedsättningar som omfattas i undersökningen. Det finns 
även statistik från omställningsföretaget TRR (Trygghetsrådet, 2017) som påvisar att 
det tar i genomsnitt ca 6–7 månader att hitta ett nytt arbete då du har blivit uppsagd 
på grund av arbetsbrist. TRR:s statistik inkluderar samtliga arbetssökande som haft 
stöd av TRR i sitt arbetssökande och det finns ingen specificerad statistik gällande 
arbetssökande med NPF.  TRR erbjuder omställningsstöd i form av rådgivning och 
gruppaktiviteter till alla arbetssökande för att skapa förutsättningar att få ett nytt 
arbete inom så kort tid som möjligt. Inom ramen för det arbete jag genomfört under 
arbetet med denna studie, har jag studerat statistik gällande alla arbetssökande på 
arbetsmarknaden. Jag kan inte finna någon specifik statistik som tydliggör hur lång 
tid det tar för arbetssökande med ADHD att få ett nytt arbete.  
 
Definitionen om bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar i 1 
kap 4§ Diskrimineringslagen (SFS: 2008:567) innebär att dessa personer kan 
”missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den 
personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktions-
nedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning”. 
Det kan därmed finnas en risk att arbetssökande med ADHD kan uppleva att de 
utsätts för diskriminering då de inte får det stöd som de behöver utifrån sina förut-
sättningar. 
  

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om faktorer som påverkar arbetssökandet för 
personer med diagnosen ADHD, samt betydelsen av eventuella stöd såsom 
utbildning, kompetensutveckling och personlig rådgivning. Studiens frågeställningar 
är:  

• Vilken kunskap har tidigare yrkeserfarenheter gett, som haft betydelse för 
arbetssökande med diagnosen ADHD?  

• Har arbetssökande med diagnosen ADHD fått något stöd i form av 
kompetensutveckling, utbildning och personlig rådgivning avseende 
arbetssökandet med fokus på att underlätta och minska tiden till ett nytt 
arbete och vilken betydelse har detta i så fall haft?? 
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Bakgrund och tidigare forskning 

Definitioner av coaching och rådgivning 

För att underlätta läsningen och förståelsen för uppsatsen har jag inkluderat 
definitioner av coaching och rådgivning. Gjerde (2004) beskriver två 
huvudinriktningar inom coaching på följande vis: å ena sidan är sådan coaching "allt 
en ledare/konsult/coach gör för att frigöra potential", och å andra sidan handlar det 
om "ett sätt att göra detta”. Denna uppsats utgår från att det är ett sätt att frigöra en 
persons potential där Whitmores (1997) definition ”Coaching är att frigöra en 
persons potential för att maximera dennes prestation. Det är att hjälpa honom att 
lära, hellre än att lära honom” kommer att användas. Coachingen har fokus på nutid 
och framtid med utgångspunkten att alla människor själva har svaren och att de 
behöver stöd för att hitta svaren inom dem själva och därmed få insikt och bli 
medveten om de lösningsförslag och möjligheter som finns.  
 
När det gäller rådgivning så kan det enkelt beskrivas med en vägledning inom ett 
specifikt område. Som rådgivare hos omställningsföretaget är uppgiften att ge 
vägledning och råd inom arbetssökarprocessen vilket kan jämföras med att ha en 
undervisande och uppbyggande roll så att den arbetssökande kan upptäcka och nyttja 
sin potential (Gjerde, 2004). Det är viktigt att särskilja mellan coaching och 
rådgivning då det finns en försiktighet inom coaching att ge råd utan att först ha fått 
tillåtelse att lägga fram förslag. I ett möte mellan en rådgivare och arbetssökande så 
är det initialt fokus på att ge information som den arbetssökande behöver för att 
kunna ta nästa steg i arbetssökarprocessen. Därefter används ett coachande 
förhållningssätt. Det finns även en yrkesgrupp med arbetsterapeuter som har i 
uppgift att kartlägga arbetsförmåga hos arbetssökande samt att säkerställa att de har 
de hjälpmedel som behövs. Denna uppsats handlar om rådgivarens och 
karriärcoachers arbete med arbetssökande som har ADHD. 
 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)  

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), är en neuropsykiatrisk diagnos 
enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM–5 och uppvisar 
tre olika presentationer (uttryck) som delas in 1) primär hyperaktiv/impulsiv, 2) 
primär uppmärksamhetsstörning eller 3) kombinerad presentation (American 



4 

Psychiatric Association, 2015). ADHD har funnits med i historien så långt tillbaka 
som till 1700-talet med ett flertal olika benämningar och beskrivningar av 
kärnsymptomen av ADHD. Det har bl.a. uttryckts i olika sammanhang och 
situationer samt över tid att ”barn tycktes sakna förmåga att under någon längre tid 
rikta sin uppmärksamhet på en och samma sak med konstant kraft”, ”de brister i sin 
viljemässiga kontroll”, ”de har brister i moralkaraktär”, ”nervösa”, ”nagelbitande”, 
”lata”, ”neurotisk störda barn”, ”okoncentrerade”, ”oroliga” för att nämna några 
gemensamma benämningar. Dessa beskrivningar och medföljande problematik 
försvinner inte när barnen blir vuxna utan följer med in i vuxenvärlden och påverkar 
hela livspusslet och även i arbetslivet.  
 
ADHD är en av diagnoserna som ingår i samlingsnamnet neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) tillsammans med Tourettes syndrom, Autism-
spektrumtillstånd (AST), Asperger syndrom och språkstörningar. NPF kan generellt 
beskrivas med att det beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. Personer med NPF 
har ofta svårigheter med reglering av uppmärksamhet, impulskontroll och 
aktivitetsnivå, samspelet med andra människor, inlärning och minne, att uttrycka sig 
i tal och skrift samt motoriska utmaningar (Riksförbundet Attention, 2015c). Det är 
först när svårigheterna är så stora att de kraftigt påverkar individens utveckling och 
möjligheter att fungera i samhället som det handlar om en funktionsnedsättning.   
 
Orsaker till ADHD 

De möjliga orsakerna till ADHD redogörs av Mick och Farone (2008), Banaschewski 
et al. (2010) samt Vendelboe et al. (2016) med en hänvisning till den komplexa 
genetiska uppsättningen och signalsubstansers inverkan baserad på bl.a. 
förekomsten av ADHD i tvilling- och adoptionsstudier. Utifrån de många studier, 
artiklar och information som beskriver olika infallsvinklar och perspektiv om orsaken 
till ADHD så är det tydligt att det fortfarande råder osäkerhet och oenighet om 
grundorsaken till ADHD. De flesta forskare är dock övertygande, med hänvisning till 
den omfattande forskning som har gjorts inom ADHD, att ADHD beror på en obalans 
inom den biologiska genetiska uppsättningen hos människor och att det är ärftligt 
(Mick & Farone, 2008). Det har också visat sig att det finns en komplexitet då 
personer med ADHD kan ha svårigheter och utmaningar inom många olika områden 
såsom utåtagerande beteende, nedsatt motorisk förmåga, inlärnings- och 
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språksvårigheter, sömnstörning samt en kombination av relaterade tillstånd 
(samsjuklighet) som till exempel autismspektrum, ångest, tvångssyndrom, bipolär, 
affektiv, schizofreni och emotionella personlighetsstörningar (Stockholms läns 
landsting, 2010). 
 
Exekutiva funktioner och inverkan i vardagen för personer med ADHD 

De kognitiva exekutiva funktioner som är nedsatta hos de som har ADHD beskrivs av 
Barkley (1997) och Brown (2013) vara följande sex områden: aktivering, fokus, 
prestation, känslor, minne och handling. Browns (2013) modell visar sex olika 
grupper av funktioner som hela tiden arbetar tillsammans, vanligen snabbt och utan 
att individen tänker på det, för att hjälpa oss att hantera många uppgifter i det 
dagliga livet. Funktionerna finns i basal form hos små barn och utvecklas gradvis till 
att bli mer komplexa i takt med att hjärnan mognar under barndomen, ungdoms-
tiden och tidiga vuxenlivet. Det kan finnas en igenkänning hos många personer i 
beskrivningen om de brister som uppkommer inom de exekutiva funktionerna då det 
till en viss grad är detta något som alla drabbas av, mer eller mindre, men för hos de 
som har ADHD handlar det om att det sker i större utsträckning och därmed 
påverkar livskvaliteten i negativ riktning (Halleland et al., 2015; Gjervan & Nordahl, 
2010). En sammanfattning av de sex exekutiva funktionerna har sammanställts av 
författaren med utgångspunkt från Browns (2013) modell. 
 
Aktivering innebär att organisera uppgifter och material, uppskatta tid, prioritera 
uppgifter, sätta igång med arbetet. Personer med ADHD beskriver ofta att de inte kan 
låta bli att skjuta upp saker. Ofta kan de inte komma igång med en uppgift, till och 
med en uppgift som de inser är mycket viktig för dem, förrän i sista minuten. Det är 
som om de inte kan förmå sig själva att börja förrän det känns som om uppgiften 
blivit riktigt akut. Ett annat ord för koncentration är fokus, att bibehålla fokus och 
skifta fokus allt efter vad uppgiften kräver. Många med ADHD beskriver sin svårighet 
med att bibehålla fokus som att det liknar situationen när man försöker lyssna på 
bilradion när man kör för långt från radiostationen och signalen varierar i styrka: 
man hör vissa delar och missar andra. De säger att de lätt blir distraherade, inte bara 
av saker som händer runt omkring dem, utan också av sina egna tankar. Dessutom är 
det extra svårt för många att koncentrera sig på att läsa. Ofta förstår de orden när de 



6 

läser dem, men behöver ofta läsa en text om och om igen för att förstå och komma 
ihåg hela innebörden.  
 
Prestation innebär att styra vakenhet, upprätthålla ansträngning och arbetstempo. 
Många med ADHD berättar att de är bra på att utföra korta arbetsuppgifter, men har 
svårigheter med att upprätthålla arbetstempot under en längre tid. De tycker ofta 
också att det är svårt att slutföra uppgifter i tid, speciellt om det gäller att skriva en 
text där man själv ska motivera och förklara. Många har också kroniska svårigheter 
med att styra sömn och vakenhet. De stannar ofta uppe sent eftersom de inte kan 
stänga av tankarna. När de väl somnat, sover de mycket djupt, och har mycket stora 
svårigheter att vakna och gå upp i tid på morgonen.  
 
Känslor kan innehålla allt från att hantera frustration och bearbeta känslor. Många 
personer med ADHD berättar att de har svårigheter att hantera frustration, ilska, oro, 
besvikelse, lust, begär och andra känslor. De beskriver det som att när de upplever de 
här känslorna, känns det som om de tar över deras tankar, på samma sätt som när ett 
datavirus angriper en dator, och det blir omöjligt för dem att koncentrera sig på något 
annat. Det är som om deras hjärna blivit kapad av känslorna. De tycker att det är 
svårt att få perspektiv på känslorna, att lägga dem åt sidan, och fortsätta med det de 
behöver göra. Tillgång till minnet behövs för att kunna använda arbetsminnet och ta 
fram tidigare inlärd kunskap. Ofta berättar personer med ADHD att de är bra eller till 
och med mycket bra på att minnas saker som hände för länge sedan, men de har svårt 
att komma ihåg var de nyss lade en sak, eller vad någon nyss sade till dem, eller vad 
de själva just skulle säga. De tycker att det är svårt att hålla en eller flera saker i 
minnet medan de gör något annat. Dessutom uttrycker många med ADHD att de inte 
lyckas ta fram tidigare inlärd kunskap när de behöver den.  
 
Handling innebär att ha kontroll över och styra sina egna handlingar efter situation. 
Många med ADHD, också de som inte har problem med hyperaktivitet, berättar att 
de ofta har svårt att styra sina handlingar. De är ofta alltför impulsiva när de ska 
prata eller göra något, och när de tänker, vilket leder till att de drar felaktiga 
slutsatser. Personer med ADHD säger också att de ofta har problem att anpassa sig 
till situationen när de interagerar med andra. De märker inte om andra inte förstår, 
eller blir ledsna eller upprörda över vad de nyss har sagt eller gjort, och därför kan de 
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inte heller anpassa sitt beteende efter omständigheterna. De har också ofta problem 
att anpassa tempot i sina handlingar, att snabba upp eller sakta ner, allt efter 
situationen.  
 
Det som kan upplevas som svårt att förstå för omgivningen är att personer med 
ADHD ibland tycks fungera exceptionellt bra i vissa situationer och ibland helt 
saknar vissa förmågor. Om en person med ADHD har stark motivation, drivkraft, 
passion och intresse för det som ska genomföras så arbetar deras exekutiva 
funktioner tillsammans i olika kombinationer som ger ett bra resultat. När personer 
med ADHD helt saknar dessa drivkrafter har de svårigheter med att utföra 
handlingar och att reglera sig själv. Dipeolu (2010) hänvisar till problematiken med 
de exekutiva funktionerna som de främsta hindren vid karriärplanering för vuxna 
med ADHD samt att Dipeolu (2010) har pekat på behovet av att utöka kunskapen hos 
rådgivare/karriärvägledare ”To be effective, career counselors must raise their level 
of awareness of the characteristics of ADHD and how they affect the occupational 
functioning of college students” för att de ska kunna ge ett anpassat stöd, ha 
förståelse och möta personerna med ADHD där de befinner sig. Gjervan och Nordahl 
(2010) bekräftar att nedsatta exekutiva funktioner har visat sig medföra en 
upplevelse av låga värden av livskvalitet vilket har framkommit vid ”Quality of Life” 
undersökningar och där arbetsförmågan och en hög andel av arbetslöshet specifikt 
har framkommit hos personer med ADHD. I USA finns det ADHD coacher som 
specialiserat sig på karriärvägledning för att kunna stötta personer med ADHD. Det 
som Nadeau (2016) lyfter fram är vikten av att göra en omfattande grundläggande 
kartläggning för att hitta det arbete som passar allra bäst för personer med ADHD, 
genom att fokusera på ”your greatest strengths while minimizing performance 
demands in your areas of weakness”.   
 
ADHD och arbetslivet 

Trygg Hansa (2017) har i sin så kallade NPF-guide beskrivit den problematik som kan 
uppkomma i arbetslivet för de som har NPF. De beskriver bland annat att personer 
med NPF ibland kan ha "svårt att på egen hand hitta ett arbete" som passar deras 
behov och förutsättningar. Vidare, Dipeolu et al. (2013) och Dipeolu (2010) beskriver 
att det finns en begränsad forskning inom detta område och därmed ett stort behov 
av att forska mer om de begränsningar som personer med ADHD möter i sin 
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karriärplanering inför ett framtida val av yrkesidentitet då det redan idag finns 
många unga vuxna med ADHD som ska ut i arbetslivet.  Vidare lyfter Dipeolu et al. 
(2013) fram att ADHD symptomen specifikt påverkar förmågor som t.ex. 
tidsuppfattning, uppmärksamhet, planering, slutföra, prioritering och besluts-
fattande som är kritiska i arbetslivet.  De negativa tankar som ofta medföljer ADHD 
diagnosen bidrar till att skapa begränsande övertygelser som hindrar karriär-
planeringen och det är därför viktigt att kunna hantera dessa begränsningar för att 
skapa bättre framtidsutsikter för arbetssökande med ADHD. Med djupare kunskaper 
om de framgångsfaktorer som har betytt mest för de arbetssökande med ADHD, så 
blir det möjligt att skapa kunskap, förståelse och lärande för hur de som stöttar 
arbetssökande med ADHD (till exempel Arbetsförmedlingen, omställningsaktörer) 
kan förbättra sina pedagogiska metoder och verktyg för att därmed kunna minska 
tiden till sysselsättning. Dipeolu et al. (2013) påtalar att många studenter med ADHD 
har problem med att hitta sin framtida yrkesidentitet (mer långsiktigt fokus och 
tydlig målbild kopplad till förmågor), ta beslut om sin framtida karriär och att på en 
kognitiv metanivå kunna utforska sina framtida karriärmöjligheter. En äldre studie 
som genomfördes av Biedermann et al. (2005) visade också på problematik på 
arbetsplatsen och avsaknad av de förmågor som anses behövas för att vara 
framgångsrik på en arbetsplats. Studien visade också att vuxna med ADHD har en 
högre risk att inte få ett arbete, att inte ha ett arbete där de kan använda sina 
förmågor, sämre möjligheter för befordran och att de ofta får lägre löner jämfört med 
personer som inte har ADHD med samma tjänst.  
 
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuro-
psykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom, 
Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. De arbetar 
för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i 
skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. De arbetar också för att anhöriga ska få 
ökat inflytande och avlastning. Riksförbundet Attention (2015b) har tagit fram 
studiematerial ”NPF och arbete” för att bidra med utbildning och information för att 
därmed skapa förutsättningar till ett ökat lärande hos kollegor, arbetsgivare och 
myndigheter om vad NPF är och kan innebära i en arbetssituation för att därmed 
underlätta för personer med NPF att få och behålla ett arbete. Studiematerialets 
främsta målgrupp är personer med NPF där de i gruppaktiviteter gemensamt 
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utforskar vad det innebär att arbeta, sina starka egenskaper, vad som är en bra 
arbetsplats, berätta om sin diagnos samt kunskap och kompetens.  
 
Riksförbundet Attention arbetar för att öka kunskapen om NPF hos allmänheten, 
media och makthavare genom att erbjuda utbildningar, medlemstidning och arbetar 
aktivt med intressepolitiska frågor. ”ADHD på jobbet” är en rapport som 
sammanställts av Riksförbundet Attention (2015a) utifrån en enkätundersökning 
som genomfördes i november 2015 där 1068 personer svarade på enkäten. Syftet med 
enkäten var att få bättre kunskap om upplevelser på arbetsplatsen och i 
arbetssökandet för personer med NPF för att kunna bidra till ett ökat lärande i 
samhället. Det framkommer rekommendationer att arbetssökande med ADHD 
diagnos bör få anpassat stöd av Arbetsförmedlingen för att öka möjligheterna till 
arbete (Riksförbundet Attention, 2015a). Därmed är det också viktigt att öka 
kunskapen om ADHD hos de övriga aktörer som arbetar med att stötta 
arbetssökande och inte enbart Arbetsförmedlingens personal. De arbetssökande 
uppger att deras stöd till främsta delen består av anhöriga (41%) och det är 33% som 
uppskattar att de behöver stöd men inte har något i dagsläget. Det framgick också att 
många upplevde att deras ADHD gör att de har svårt för att planera, organisera och 
prioritera sitt arbetssökande (70%) vilket stöds av de resultat som framkom i 
forskningen gjord av Dipeolu et al. (2013).  
 
Dessa resultat kan också jämföras med Ahlström och Wentz (2014) som påvisar i sin 
studie att ungdomar med ADHD och autismspektrumtillstånd har ett uttalat behov 
av stöd i transformationen till vuxenlivet och de krav som ställs från omgivningen när 
det gäller att planera, organisera och strukturera sina handlingar för att hitta ett 
framtida yrke. Det är dock inte exakt denna grupp som är i fokus i min studie, utan 
jag nämner detta som en allmän bakgrundsbeskrivning då det är mycket vanligt att 
de som har diagnosen ADHD även har ytterligare diagnoser, s.k. samsjuklighet eller 
relaterade tillstånd. I likhet med resultaten från Riksförbundet Attention (2015a) så 
påvisar Wänerstam (2012) i resultatet från arbetsprojektet för personer med ADHD 
som bedrevs under två år där deltagarna fick ”stöd i att finna, få och behålla en 
anställning”, att det var en av de viktigaste framgångsfaktorerna att kunna erbjuda ett 
individuellt anpassat stöd.   
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Det är intressant att reflektera över att Karlsson (2005) poängterade redan för 11 år 
sedan att det fanns en pedagogisk utmaning att utveckla lärande- och kompetens-
utvecklingsstrategier inom arbetslivet för att därmed ”stärka individernas förmåga, 
att positivt handskas med alltmer komplexa sammanhang” i den snabba föränderliga 
omvärlden. De ökande ohälsotalen som Karlsson (2005) också hänvisar till kan 
jämföras med Riksförbundet Attentions rapport (2015a) 10 år senare där personer 
med NPF visar sig vara långt ifrån arbetsmarknaden och till stor del är långtids-
sjukskrivna eller ingår i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprogram för att få stöd 
att komma ut i arbetslivet.  
 
ADHD och arbetsmarknaden 

Det finns få studier som genomförts för att undersöka hur beteenden och egenskaper 
hos personer med ADHD har bidragit till möjligheter på arbetsmarknaden inom olika 
yrken. Det finns många kända personer som öppet berättat att deras starka drivkraft 
har varit ADHD för att bli framgångsrik, vilket i sin tur bidrar till att minska 
stigmatiseringen. Det diskuteras mindre sällan om hur de har lyckats, lärande och 
dela erfarenheter, utveckling och vilka olika yrken som passar allra bäst för de som 
har ADHD. Wiklund, Patzelt och Dimov (2016) genomförde en studie med deltagare 
med diagnosen ADHD och ett eget företag för att undersöka vilka positiva egenskaper 
som deltagarna upplevde som betydelsefulla för deras framgång och 
entreprenörskap. Det framkom att det var deltagarnas passion och intresse i 
kombination med impulsiviteten och hyperfokus som var deras främsta egenskaper. 
Dessa egenskaper bidrog till att skapa de förutsättningar som behövdes för att driva 
deras företag. Det framkommer också att det är väldigt få studier som fokuserat på 
att undersöka vilka arbeten som passar bäst för personer med ADHD (Wiklund, Yu, 
Tucker & D. Marino, 2017) och att det är ett område som behöver ytterligare fokus i 
framtiden. De föreslår att organisationer bidrar till att skapa effektiva strategier för 
att använda de ”positiva” dragen för att kringgå de ”negativa” drag som ADHD 
medför (Wiklund et al., 2017). 
 
Vårt arbetsliv präglas idag av omstruktureringar, omställningar men givetvis också av 
digitalisering och ständiga förändringar. I den ökade förändringstakten skulle allt fler 
anställda behöva byta jobb oftare och fokusera mer på sin egen utveckling för att öka 
anställningsbarheten. Ökad rörlighet på arbetsmarknaden gynnar alla i samhället och 
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då blir det extra viktigt att förstå hur du blir anställningsbar och attraktiv på 
arbetsmarknaden. Thunborg och Ohlsson (2016) lyfter fram de pedagogiska 
utmaningar som finns i dagens arbetsliv kopplat till flexibilitet och standardisering. 
Utifrån den problematik som återfinns hos personer med ADHD så blir det tydligt att 
det både kan vara en stor utmaning och samtidigt öppna upp för nya möjligheter 
utifrån den variation som finns på arbetsmarknaden. Det ställs dock krav på att 
individerna klarar av att hantera de förändringar som ständigt sker och kunna 
förhålla sig till de sociala kulturella sammanhang som uppkommer i arbetslivet. 
Detta uppmärksammades av Bejerot (2006) där hon tidigt lyfte fram att vuxna med 
ADHD, Tourette syndrom och autismspektrumtillstånd är en grupp som till en 
mycket stor del är utestängda från arbetsmarknaden då deras närvaro och tjänster 
inte efterfrågas. De främsta egenskaper som efterfrågas av arbetsmarknaden 2006 
för att kunna hantera en ständig föränderlig arbetsmiljö är att medarbetare är 
stresstålig, flexibel samt har en smidig social förmåga vilket denna grupp helt eller 
delvis saknar. Sex år senare är det intressant att läsa att Wänerstam (2012) specifikt 
lyfter fram de värdefulla egenskaperna som personer med ADHD ofta kännetecknas 
med nämligen; idérik, karismatisk, sociala, energiska, nytänkande och engagerande. 
Vidare påvisar Wänerstam (2012) att det med rätt stöd och struktur på arbetsplatser 
kan lyfta fram dessa egenskaper för att undvika att personer med ADHD hamnar 
”utan sysselsättning, i sysselsättning som inte är anpassad efter deras behov eller i 
värsta fall kriminalitet”. 
 
Det har också framkommit i tidigare studier (Dipeolu et al., 2013) att studenter med 
ADHD uppvisar lägre självförtroende gällande deras förmåga att ta beslut gällande 
deras framtida karriär vilket kan härledas till deras begränsningar inom de exekutiva 
funktionerna och hur de processar informationen. Artikeln av Dipeolu (2010) 
handlade om att lyfta fram en medvetenhet om de brister som idag finns inom 
karriärvägledning för studenter med ADHD samt vad som kan göras för att 
överbrygga gapet. Det finns också liknelser med resultatet från Ahlström och Wentz 
(2014) där det framkommer att ungdomarna har svårt att hitta formerna för sitt eget 
liv, ta hand om sig själv samt att både ta beslut för att sedan aktivt genomföra dem. 
Jag håller med Bejerot (2006) att det fortfarande år 2017 krävs nytänkande för att få 
till en förändring för att öppna dörrar till arbetsmarknaden för denna gruppering och 
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ett första steg är att förstå vilket stöd som de arbetssökande med ADHD behöver för 
att lyckas hitta nycklarna till arbetsmarknadens låsta dörrar.  
 

Metod 

Kvalitativ insamlingsmetod — intervjuer 

Min vetenskapsteoretiska utgångspunkt är hermeneutisk eftersom syftet med studien 
är att bidra med kunskap om tolkningar och erfarenheter som påverkar 
arbetssökandet för personer med ADHD, samt betydelsen av eventuella stöd såsom 
utbildning, kompetensutveckling och personlig rådgivning. Därmed är det viktigt att 
kunna tolka och förstå informanternas egna upplevelser och att precis som Westlund 
(2015) beskriver, ge dem ett så stort utrymme som möjligt. Det var också viktigt att 
utgå från tolkningarna som kommer att göras för att sedan kunna förstå och förmedla 
resultatet. Studien genomfördes med en induktiv ansats utifrån kvalitativa 
halvstrukturerade intervjuer med en fördefinierad intervjuguide, för att i så stor 
omfattning som möjligt fånga den individuella upplevelsen och erfarenheten (Fejes & 
Thornberg, 2015). Denna kvalitativa intervju hade både en struktur och en flexibilitet 
genom att svarsalternativen inte var förbestämda samt att analysen underlättades då 
det var samma frågor som informanterna svarade på. Nilsson (2014) påpekade att 
denna form av kvalitativa intervjuer möjliggör också till att tolka och hitta en djupare 
mening av materialet.  Intervjuerna förbereddes genom att skapa en intervjuguide 
med bakgrundsfrågor, öppna huvudfrågor, följd- och stödfrågor samt en slutlig fråga 
där informanten själv hade möjlighet att lyfta fram ett område som inte täckts upp av 
de tidigare frågorna. Två av informanterna fick frågorna i förväg då de efterfrågade 
det specifikt för att kunna vara lite mer förberedd och därmed hunnit med att 
processa informationen och tänka igenom svaren. Samtliga informanter fick en 
förfrågan om de ville ha frågorna i förväg men de övriga tackade nej till det. Därmed 
skapade det olika förutsättningar inför intervjuerna. 
 
Olika typer av intervjufrågor (Kvale & Brinkmanns, 2009) användes under 
intervjuerna för att få ett så bra underlag som möjligt. Intervjuguiden som återfinns i 
bilaga 2 innehåller samtliga frågeställningar som gjordes under intervjun. Jag 
använde främst inledande, sonderande, specificerande, direkta, indirekta och 
strukturerade frågeställningar. Jag strävade också efter att använda ett nyfiket 
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förhållningssätt och därmed uppmuntrat med uppföljande- och tolkande frågor 
(speglingar) samt använda tystnaden för att skapa tid för eftertanke och empatiskt 
lyssnande. Jag strävade även efter att notera den icke-verbala kommunikationen som 
uttrycktes i gester och ansiktsuttryck med skriftliga noteringar för att få ett djupare 
intervjumaterial att arbeta vidare med. Det har också varit viktigt att säkerställa 
intervjukvaliteten och jag har strävat efter att följa de kvalitetskriterier som Kvale och 
Brinkmann (2009) rekommenderat. Min förhoppning är också att mina tidigare 
erfarenheter som intervjuare motsvarar de kriterier som lyfts fram av Kvale och 
Brinkmann (2009) som det viktigaste forskningsverktyget med följande beskrivning 
”en god intervjuare känner till ämnet för intervjun, behärskar konsten att samtala, 
har språkkänsla och är lyhörd för intervjupersonens språkliga stil”. Metoden för 
transkriberingen av samtliga intervjuer har genomförts med en exakt transkribering 
där ljudet skrivits på talspråk tillsammans med utfyllnadsorden. Det innebär att det 
som nedtecknats också inkluderar instämmande uppmuntrande ljud från 
intervjuaren, upprepningar och avbrutna ord för att noggrant undersöka tal och 
interaktion (Spoken, 2017). 
 
Forskningsetiska utmaningar 

De forskningsetiska utmaningar som denna studie kan mötas av är främst att jag 
arbetar som rådgivare hos ett omställningsföretag och att jag har erbjudit mina 
tidigare klienter att delta i denna studie tillsammans med tidigare klienter från andra 
omställningsföretag och coachföretag. En diskussion inleddes med ledningsgruppen 
på omställningsföretaget där jag arbetar, för att lyfta fram den etiska aspekten i att 
endast tillfråga de klienter som har ADHD diagnos. Jag ställde en förfrågan till 
ledningsgruppen om att intervjua klienter som hade mina kollegor som rådgivare 
men vi kom fram till att det skulle bryta konfidentialiteten mellan rådgivare och 
klient då informationen om att de har ADHD endast har getts konfidentiellt i ett 
individuellt möte. Det ledde till att jag fick endast tillfråga mina egna klienter som 
uttalat i våra individuella möten, att de har ADHD. Då jag endast hade fyra klienter 
med ADHD diagnos via omställningsföretaget så kontaktade jag tidigare klienter där 
jag har varit karriärcoach. Informationsbrevet som varje deltagare fick vid förfrågan 
om att deltaga i studien, återfinns i bilaga 1. 
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Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer gällande informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjande krav har följts i utformningen av denna 
studie och i den information som getts till informanterna. När det gäller 
informations- och konfidentialitetskravet så har varje tillfrågad informant fått ett 
informationsbrev (se bilaga 1) där syftet med studien klart framgår, att deras 
deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta studien tillsammans med 
en tydlighet gällande konfidentialitet, anonymitet, hantering och vem som har 
tillgång till intervjumaterialet, både dokument och ljudupptagningar, under och efter 
genomförd studie. Informanternas svar har hanterats anonymt och det är inte möjligt 
att kopplas ihop till de enskilda individerna. Hanteringen inkluderar information om 
nyttjandekravet där det klart framgår att informationen endast kommer att användas 
i denna studie och sedan raderas samt vilka som har tillgång till materialet under och 
efter genomförd studie. När det gäller samtyckeskravet så har varje informant fått ge 
sitt skriftliga samtycke till att delta i studien och informerat att ljudupptagning 
kommer att ske, efter att de har tagit del av informationsbrevet och haft möjlighet att 
ställa kompletterande frågor.  
 
Urval och population 

Då jag arbetar som rådgivare/karriärcoach på ett omställningsföretag kommer jag 
dagligen i kontakt med arbetssökande och därav intresset för hur de arbetssökande 
med ADHD kan få ett bättre anpassat stöd. Med utgångspunkt från min yrkesroll så 
har urvalet av informanter planerats till sju personer som tidigare varit eller 
fortfarande är arbetssökande hos omställningsföretaget med mig som rådgivare eller 
haft mig som jobb- och karriärcoach hos annat omställningsföretag samt att de har 
uttalat att de har en ADHD diagnos (oavsett presentation) i våra individuella samtal 
– oavsett ålder, etnisk tillhörighet, arbetslivserfarenhet och kön. Dessa urvalskriterier 
kommer då också att bidra till en variation och att urvalsramen för populationen blir 
mer enhetlig så som Nilsson (2014) beskriver, utifrån de två kriterierna, tidigare 
arbetssökande med ADHD diagnos.  
 
Som framkommit gällande de forskningsetiska utmaningar som jag stod inför, så togs 
det ett beslut efter en diskussion med ledningsgruppen på omställningsföretaget där 
jag arbetar, att jag endast fick kontakta mina egna klienter som uttalat i våra 
individuella konfidentiella möten att de har ADHD. Då jag endast hade fyra klienter 
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med ADHD diagnos via det nuvarande omställningsföretaget där jag arbetar, så 
kontaktade jag tidigare klienter där jag har varit karriärcoach. Det var totalt 17 
klienter från två olika omställningsföretag och ett coachföretag som arbetar med 
karriärvägledning, som tillfrågades att vara med i studien och förfrågan gjordes både 
muntligen vid individuella samtal och skriftligen via e-post. Slutligen så blev det 
totalt sex personer som deltog i studien.  
 
Analys av insamlade data 

Som tidigare nämnts, tar den induktiva analysen avstamp i hermeneutiken med fokus 
på tolkning av subjektiva upplevelser och erfarenheter (Fejes & Thornberg, 2015). 
Samtliga sju intervjuer har spelats in med ljud (ljudupptagning) och genomfördes i 
ett avskilt samtalsrum hos omställningsföretaget med varje enskild deltagare för att 
säkerställa konfidentialiteten. En av deltagarna hade inte möjlighet att fysiskt delta 
vid en intervju och då genomfördes en telefonintervju med ljudupptagning. 
Intervjuerna pågick i ca 40–70 minuter och innan mötet stämdes det av att samtliga 
mobiltelefoner var avstängda för att minimera risken för distraktion och bibehålla 
uppmärksamheten. Intervjumaterialet har sedan transkriberats och lästs igenom vid 
ett flertal tillfällen för att skapa en helhetsbild av materialet för den vidare analysen. 
Jag gjorde även skriftliga anteckningar om det kroppsspråk som informanten 
använde sig av under intervjun för att fånga upp den icke-verbala kommunikationen 
som ett tillägg till den verbala kommunikationen.  
 
Innehållet i de transkriberade intervjuerna har kategoriserats, kodats och 
tematiserats (Lindgren, 2014) med hjälp av färgkoder för att visualisera viktiga ord 
och fraser, som sedan förts samman till olika teman som uppkommit och identifierat 
betydelsefulla mönster. Det som uppfattats som icke-verbal kommunikation har 
också kodats. Under analysarbetet har blädderblock, post-it lappar, färgade 
överstryknings- och whiteboardpennor använts för att underlätta visualiseringen och 
att skapa en helhetsbild av det omfattade intervjumaterialet. De olika fråge-
ställningarna har grupperats och de teman som framkom vid analysen har 
prioriterats och de tre mest relevanta underkategorier som svarat på frågeställningen 
inom de två huvudkategorierna, har redovisats och lyfts fram i resultatkapitlet. I 
enlighet med Vetenskapsrådet (2017) så har de inspelade ljudupptagningarna av 
intervjuerna raderats efter studiens slut för att garantera anonymitet. 
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Resultat 

Det var totalt sju personer som deltog vid intervjuerna med en fördelning på fyra 
deltagare från omställningsföretaget 1, en deltagare från omställningsföretaget 2 och 
två deltagare från coachföretaget. En gemensam nämnare hos deltagarna är att de 
har haft eller har mig som rådgivare/karriärcoach. Vid den inledande analysen av 
intervjuerna så framkom det att en deltagare från coachföretaget inte uppfyllde 
kriteriet av att vara eller ha varit arbetssökande och därmed bortföll från den 
fortsatta analysen. Det var därmed sex deltagare som inkluderades i studien och 
fördelningen av demografin återfinns i tabell 1.  
 
Det framkom en svårighet hos några av deltagare att svara på frågeställningen hur 
länge som de varit arbetssökande då fem av deltagarna även varit sjukskrivna i 
perioder, både från arbete och pågående studier. Deltagarna 4 och 5 hade varit 
arbetssökande under respektive 6 och 24 månader innan de tog beslut att påbörja 
yrkesutbildning och fortsätta universitetsstudier. Deltagarna 1, 2 och 3 som för 
närvarande är arbetssökande, visade sig ha en variation av 8, 21 och 8 månader för 
sin nuvarande arbetssökandeperiod för respektive deltagare. Deltagare 6 var 
arbetssökande i 18 månader innan nuvarande tillsvidareanställning påbörjades.  
 
Tabell 1. Demografiska data avseende studiens deltagare 

 
 
Det framkom också att fem av deltagarna hade fått sin diagnos sent i livet och en 
deltagare relativt tidigt vid 12 års ålder. Det gemensamma var att samtliga deltagare 
vittnade om svårigheten att veta vad de ville göra och hitta sin yrkesidentitet vilket de 
trodde berodde på sin ADHD diagnos. Det var en samstämmighet i hur de hade 
förflyttat sig från olika anställningar, roller och arbetsuppgifter för att hitta det som 
de trivdes med och att de inte riktigt förstod vad som saknades. Det har varit ett 
ständigt utforskande och misslyckanden på arbetsplatser som påverkat deras 

Aktör
Nr Sysselsättning Kommentar Ålder Kön ADHD presentation (uttryck)

Diagnos 
År

Ålder vid 
diagnos

TRR 1 Arbetssökande 39 Kvinna ADHD kombinerad 2017 39
TRR 2 Arbetssökande Sjukskriven 47 Man ADHD uppmärksamhetsstörning 2011 41
TRR 3 Arbetssökande 44 Man ADHD uppmärksamhetsstörning 2012 39
Newstart 4 Studerande Sjukskriven 40 Kvinna ADHD kombinerad 2008 31
Strength2Grow 5 Studerande Sjukskriven 27 Man ADHD kombinerad 2002 12
TRR 6 Projektledare 51 Kvinna ADHD kombinerad 2014 48
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självförtroende och självkänsla negativt och den av deltagarna som fick sin diagnos 
tidigt beskrev att sökandet fortfarande pågick. 
 
De olika kategorier och teman som framkom vid transkriberingen och tematiseringen 
av intervjuerna, har delats upp i två huvudsakliga kategorierna och återfinns i tabell 
2. Kategorierna togs fram med en utgångspunkt i studiens två övergripande fråges-
tällningar.  
 
Tabell 2. Studiens huvudresultat (huvudkategorier och underkategorier) 

 

Lärande från tidigare 
arbetslivserfarenheter 

 

Stöd i arbetssökandet och dess 
betydelse 

• Arbetsmiljö: arbetsuppgifter och 
arbetssituation 

• Resurser: jag själv och 
rådgivare/karriärcoach 

• Hälsa (välmående) • Kunskap om ADHD: förståelse och 
bemötande 

• Självkännedom: självmedvetenhet, 
självförtroende och självkänsla 

• Kompetensutveckling 

 
Här nedan kommer de två huvudkategorierna och deras underkategorier att 
presenteras. 
 
Lärande från tidigare arbetslivserfarenheter 
Arbetsmiljö: arbetsuppgifter och arbetssituation 
Utifrån de tidigare arbetslivserfarenheterna så framkom det en tydlighet i att de fått 
en förståelse för att företagets värderingar, arbetsmiljön och arbetsuppgifterna är 
mycket viktiga att ta hänsyn till inför framtida anställningar. Många hade upplevt en 
arbetsmiljö med mycket stress, högt tempo, uttråkade uppgifter, svåra och nästintill 
omöjliga uppdrag, högra krav från omgivningen och sig själva som upplevts som en 
psykisk påfrestning. De upplevde även dåliga förutsättningar att prestera enligt den 
egna förmågan vilket i sin tur ledde till att överprestera och hyperfokusera, ingen tid 
till återhämtning och med sjukskrivning till följd av den krävande arbetssituationen 
som de befunnit sig i. Den fysiska arbetsmiljön med öppet landskap visade sig vara en 
utmaning och det behövdes därför utforska och hitta egna strategier för att undvika 
problem med uppmärksamhet och fokus samt att bibehålla energin. Deltagarna 
vittnade om att de nu visste bättre vad de inte ska arbeta med och vilken typ av 
arbetsmiljö som inte var bra för dem, utifrån sina tidigare arbetslivserfarenheter.  
 



18 

Den rekommendation som deltagarna ville ge till arbetssökande med ADHD, utifrån 
sina egna erfarenheter, var att hitta en stimulerande arbetsplats som erbjuder en 
variation av arbetsuppgifter, möjlighet till ständigt lärande och utveckling där de som 
medarbetare upplever en tydlig känsla av sammanhang. Deltagare 2, till exempel, 
pekade på betydelsen av att ”hitta en arbetsmiljö där dina styrkor är det som 
premieras och dina svagheter som hanteras”. 
 
Hälsa (välmående) 
Deltagarna hade en samlad bild att det är först och främst är viktigt att lägga grunden 
för de vardagliga rutinerna med träning, kost, sömn och mediciner eller andra 
behandlingar för att må bra. Det framkom också att det var viktigt att arbeta på rätt 
tid av dygnet. Alla har olika behov och behöver ta sig tid att utforska sina egna 
metoder och strategier för att få de vardagliga rutinerna att fungera. En deltagare gav 
specifika tips om att skapa en realistisk plan och schemalägga för att därmed hitta de 
fällor som finns utefter vägen och kunna hantera dem bättre nästa gång. Ett fokus 
som de sjukskrivna deltagarna hade var att få ett bättre välmående genom att 
fortsätta kartlägga sina grundläggande behov och att bibehålla de vardagliga 
rutinerna som fungerar. En deltagare uttryckte det som ”viktigast att kunna stå 
stadigt i vilken storm som än kommer till en” (Deltagare 4). Det var fyra av 
deltagarna som åt ADHD medicin och två som medvetet tagit beslut att inte äta 
mediciner då de inte kände igen sig själva och mådde dåligt av medicinen.  
 
En deltagare var tveksam initialt till om behovet av träning, kost, sömn och mediciner 
(åt ADHD medicin) hade någon betydelse för arbetssökandet. Efter att ha funderat 
och beskrivit hur viktig de olika delarna var för att vardagen ska fungera så framkom 
det en medvetenhet om att dessa grundläggande rutiner har en viktig betydelse för 
arbetssökandet. En annan deltagare vittnade om vad som händer om dessa 
grundläggande basala behov av kost, mediciner, fysisk- och kognitiv träning inte blir 
tillgodosedda med följande ord ”då kraschar, då krackelerar, då sjunker prestationen 
rejält” (Deltagare 2). En annan deltagare uttryckte det med följande ord 
”medvetenheten är det tyvärr inte något större fel på utan snarare förmågan att resa 
sig upp och börja om från början de gånger jag kommit ur fas” (Deltagare 4). Det 
fanns också en medvetenhet hos några av deltagarna att de inte till fullo efterlevde 
och tillgodogjorde sig sina behov även om konsekvensen blev att ”jag tappar min 



19 

planeringsförmåga, jag tappar lite energi, ord och fokus” (Deltagare 3). Fem av 
deltagarna berättade om sin sömnproblematik som påverkar deras ADHD och hälsa i 
negativ riktning och att de aktivt sökt stöd i att hitta strategier och mediciner för att 
få kroppen att koppla ner inför kvällen. Tre deltagare beskriver vidare att de 
fortfarande inte har löst denna problematik och att det påverkar deras förmåga att 
fungera i vardagen. Samtliga deltagare hade kontakt med psykiatrin och vårdcentral 
för att få det medicinska stödet som de behöver och kontinuerlig uppföljning med en 
sjuksköterska. Det var ingen av deltagarna som hade fått samtalsstöd hos psykolog 
eller terapeut. Även om det endast var fyra av deltagarna som åt ADHD medicin så 
förekom det andra mediciner som de andra två deltagarna var i behov av. 
 
En av deltagarna har fått extra stöd av en extern leverantör och en arbetsterapeut för 
att kartlägga arbetsförmågan vilket har ökat självinsikten och betydelsen att göra 
annorlunda denna gång som arbetssökande och sjukskriven. Arbetsterapeutens 
insats genomfördes i samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Deltagaren har tidigare varit sjukskriven i perioder då arbetsbelastningen varit 
extrem under längre tidsperioder och det har funnits en oförmåga att sätta gränser. 
Deltagaren fokuserar därför på att hitta en arbetsplats där det ges möjlighet till 
arbetsträning och att kontinuerligt säkerställa att välmåendet är i fokus.  
 
Självkännedom: självmedvetenhet, självförtroende och självkänsla 
Det framkom att det var viktigt att öka sin självkännedom och självmedvetenhet, 
acceptera sin situation, vara ärlig, stå upp för sig själv och lita på sin egen magkänsla. 
Ett annat viktigt område var att avsätta tid för att utforska och hitta en tydlig målbild 
för att kunna motivera sig själv. Majoriteten av deltagarna uttryckte också att det var 
viktigt att få komma på intervju och att det personliga mötet kunde leda till en 
anställning då de upplever att deras formella CV:n kanske inte speglar deras 
kompetenser på ett rättvist sätt. Några av dem uttryckte att de var speciella och 
annorlunda och att det var en svår balansgång mellan att sticka ut och passa in. 
Citaten från två deltagare beskriver det så här ”jag vill hamna på rätt plats där min 
personlighet och mina speciella drag kan komma till uttryck” (Deltagare 1) och ”mitt 
CV återspeglar inte vad jag är kapabel till och därför är det viktigt för mig att få till ett 
personligt möte för att kunna visa upp mig” (Deltagare 5). 
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En deltagare fick en insikt under intervjun om att det var viktigt att dokumentera 
lärdomarna för att därmed kunna stärka sin självkänsla och att inse att det har 
bidragit till den samlade erfarenheten att söka jobb även om det inte har varit rätt 
jobb som sökts d.v.s. som tydligt matchat deras behov eller kompetenser. Det 
framkom också att samtliga deltagare känt sig vilsna och att de nu insett att det 
behövdes avsätta mycket mer tid på att ta reda på vad de vill, vad som intresserar 
dem och vad de kan. Det lyftes också fram vikten av att träna på att kommunicera 
vem jag är. Det var även svårt för några av deltagarna att se långsiktigt då deras 
välmående inte var så bra och de fortfarande utforskade hur de skulle komma vidare. 
En deltagare hade fått en insikt om att det fanns ett tydligt behov av att få extern 
bekräftelse för att stärka sitt självförtroende och beskrev det så här ”behöver en 
bekräftelse på att jag gör rätt saker, att jag är på rätt väg och går åt rätt håll” 
(Deltagare 2).  
 
En deltagare nämner specifikt att ”Det är tydligt att jag behöver ett mål för att få 
mycket drivkraft” (Deltagare 3) och som tas med in i det framtida arbetslivet som en 
lärdom. Det fanns en medvetenhet om vikten av att träna på att avsätta tid för 
reflektioner och planering och därmed få in ett aktivt lärande för att öka 
självmedvetenheten om det egna beteendet och dess inverkan. En deltagare gjorde 
reflektionen att ”jag hade nog en högre tro i börjat att jag skulle få jobb snabbare” 
(Deltagare 3) vilket resulterade i att självförtroendet hade skiftat och gått upp och ner 
och påverkat arbetssökandet.   
 
Ett av de största hindren för att hitta ett nytt arbete ansågs av dem själva vara ”mig 
själv”. Det handlade om deras ADHD diagnos, att bryta den onda spiralen, att fastna i 
sin stolthet och inte be om hjälp, att inte veta vad jag vill och kan samt vilken roll som 
jag ska söka. Det framkom också att majoriteten var självkritiska och därmed hade 
mycket lätt för att ifrågasätta sig själva. En deltagare beskrev det med de här orden 
”det handlar ju om att använda de färdigheterna som jag har på rätt sätt men om jag 
börjar att ifrågasätta de man har så blir det svårt och ingenting blir rätt” (Deltagare 
5). Det fanns ingen tilltro på den egna förmågan när de befann sig i denna situation 
och händelseförlopp. 
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Stöd i arbetssökandet och dess betydelse 
Resurser: jag själv och rådgivare/karriärcoach 
Deltagarna lyfte fram betydelsen av stödet från deras rådgivare/karriärcoacher, bland 
annat avseende de diskussioner de haft där rådgivaren/karriärcoachen ställt frågor 
och utmanat dem i syfte att utveckla och bredda deras perspektiv för att komma 
närmare där de vill vara. När det gällde rådgivarens/karriärcoachens egenskaper så 
var det viktigt för deltagarna att känna att personkemin stämde, blev bemött med 
förståelse och där de befann sig, att alla dialoger utgick från dem och inte att uppnå 
resultat samt att ha en rådgivare/karriärcoach som tror på dem. Det var också viktigt 
att rådgivaren/ karriärcoachen utgick från den arbetssökandes inlärningsstil och inte 
sin egen, för att stödja den lärandeprocessen i dialogen. Rådgivaren/karriärcoachen 
uppfattades som ett stöd för kontinuerlig avstämning och bollplank som var viktigt 
för att bibehålla den plan som tagits fram. Förutom dialoger och bollplank så 
beskriver deltagarna att rådgivaren/karriärcoachen också har anpassat olika 
uppgifter, gett konkreta råd och exempel på olika brev och CV. Det var två deltagare 
som framförde att de hade utmaningar i att ta beslut och därför var det extra viktigt 
att få stöd av någon i att sortera och prioritera vad som är viktigaste att göra för att 
komma framåt.  
 
När det gäller att se sig själv som det främsta stödet så var det två av deltagarna som 
uttryckte att det handlade om att deras ADHD hjälper dem att hämta energi, att de 
har ett eget ansvar för att få saker att hända, utforska och hitta deras drivkraft och 
motivation samt att ha ett tydligt mål. En annan deltagare beskriver sitt agerande och 
ansvarstagande för sig själv genom att ha sökt hjälp för att hitta sig själv och utforska 
sina kompetenser.  
 
Ett återkommande tema var också att ansvara för och se till att de får rätt hjälp och 
rådgivning från början, även om det var svårt att fråga om hjälp. De uttryckte att de 
hade efterfrågat stöd från någon med ADHD eller NPF kompetens tidigare om de 
vetat att de hade kunnat få det. Samtidigt insåg några av deltagarna att deras stolthet 
och ovilja att uppge att de hade en diagnos hade hindrat dem från att efterfråga detta 
stöd. En av deltagarna uttryckte en medvetenhet om det egna ansvaret så här ”det är 
jag som måste sätta mig in i hjälparnas perspektiv och förstå vad för hjälp det finns 
att få istället för att förvänta mig information, framförhållning och jämlikt 
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bemötande” (Deltagare 4). De hade generellt ingen förväntan på att rådgivaren/ 
karriärcoachen skulle ha kunskaper om ADHD men en deltagare uttryckte att ”nu när 
jag har träffat dig så hade jag nog haft den förväntan om jag hade vetat att du har 
specialkunskaper om funktionsnedsättningar, att då hade jag nog sagt till om det” 
(Deltagare 3). Samma deltagare kom med förslag om att inkludera det i ansökan för 
att möjliggöra en matchning av rådgivare och klient. En deltagare hade fått stöd av en 
extern leverantör till AF som medvetet matchat den person som varit kontaktperson 
för den arbetssökande utifrån de förutsättningar och behov som framkommit.  
 
Samtliga deltagare upplevde att de inte hade fått något aktivt stöd från 
Arbetsförmedlingen mer än de korta avstämningar som gjorts via telefon, i möten 
eller via internet. Dock var det en deltagare som fått lönebidrag av AF som 
möjliggjorde den anställning som föregick nuvarande arbetslöshetsperiod. Det var 
två av deltagarna som tidigare fått stöd av Särskild stödperson för introduktions- och 
uppföljningsstöd (SIUS) konsulenter på uppdrag av AF (Arbetsförmedlingen, 2017b). 
De berättade att de upplevt att de blev överkörda och inte blev lyssnade på samt att 
SIUS konsulenten inte hade kunskap och förståelse om ADHD. Som en deltagare 
uttryckte ”när de vet att det är en psykologisk utmaning då ska de väl ändå matcha 
mig med någon som faktiskt har kunskap inom psykologi, som någonstans är lyhörd 
och lagd åt det hållet” (Deltagare 1). Detta resulterade i upplevd dålig matchning och 
en upplevelse av ett dåligt bemötande av deltagarna, då de uttryckte att de 
behandlades som handikappade under tiden som kartläggningen av arbetsförmågan 
utreddes. Det är två deltagare som nu står inför att eventuellt få stöd av en 
underleverantör till AF som heter Misa som står för Metodutveckling, Individuellt 
stöd, Samhällsdeltagande och Arbetsdeltagande. Deras förväntningar på det 
eventuella stödet var dock låga. 
 
Deltagarna lyfte fram att det, utifrån sitt egna ansvar, var viktigt att utveckla sitt 
kontaktnät då deltagarna ansåg att det var det effektivaste sättet att få ett personligt 
möte som kunde leda till ett nytt arbete. Det var tre deltagare som fått sitt tidigare 
arbete via egna kontakter, två som sökt på annons och en som fick sitt arbete via ett 
rekryteringsföretag. Det framkom även av en deltagare att det fanns en svårighet i att 
bearbeta de viktiga kontaktytorna då det fanns ett begränsat kontaktnät vid flytt till 
annan ort. Andra viktiga faktorer för att få ett jobb var att själv ansvara för att 



23 

tydliggöra vad jag kan och vill så att jag kan kommunicera och stå för min egen profil. 
Det fanns också tankar om vikten att verkligen få iväg sina ansökningar, att tänka 
långsiktigt, att tro på sig själv (både självkänsla och självförtroende) samt att vara 
tydlig och medveten om sina styrkor och svagheter för att kunna stå upp för dem.  
 
Kunskap om ADHD: förståelse och bemötande 
Under intervjuerna ombads deltagarna att skatta betydelsen av att personal som 
stöttat dem hade kunskap om ADHD. De fick skatta denna betydelse på en skala 
mellan 0 och 10, där 0 stod för "Ingen betydelse" och 10 stod för "Mycket viktigt". 
Samtliga svarade 8 eller högre (en svarade till och med "11", för att markera hur 
viktigt det var för den). Det ansågs av samtliga deltagare att det var av största vikt för 
dem att deras stöd i arbetssökandet (rådgivare, karriärcoach m.fl.) har kunskap och 
förståelse om ADHD. En deltagare sa ”Hur ska någon kunna hjälpa mig att hamna 
rätt om de inte förstår vem jag är?” (Deltagare 1) och en annan deltagare vittnade om 
att ”alla som kan något om ADHD behöver inte fungera, förstår du — det är ju 
faktiskt personen, personkemin” (Deltagare 6). Samma deltagare fortsatte att 
beskriva det på följande sätt om sin tidigare rådgivare ”har ju inte full kompetens i 
ADHD men hon har en förmåga att ställa sig in i, en förståelse för att mina problem 
var riktiga”. En deltagare beskrev att det handlar om ”en förståelse för hur man 
tänker och en förståelse för hur man kan jobba med arbetssökandet, att det blir mer 
anpassat efter vad jag behöver” (Deltagare 3). Det framkom också att kunskapen och 
förståelsen för ADHD gjorde att det blev mer praktiskt gemensamt arbete vid möten 
med rådgivaren och att det inte bara pratade om vad som skulle göras. Det fanns ett 
fokus på hur och en förståelse för att aktivt utföra det som skulle göras, vilket bidrog 
med stöd till sortering och prioritering av aktiviteter som måste genomföras. 
Exempelvis kunde gemensamma dialoger om aktuella problemlösningar 
dokumenteras med stöd av olika färger på whiteboard och fotograferades sedan för 
att komma ihåg vad som diskuterats vilket alla deltagare ansåg var viktigt då det 
stöttade deras inlärningsstil. En liknelse som en deltagare gjorde när det gällde 
betydelsen av att ha ett stöd som har kunskap om ADHD var ”det är ungefär som om 
du ska hjälpa nån arbetssökare som är alkoholist och missbrukare och inte låtsas som 
om det inte finns och då kommer det att bli ett problem förr eller senare” (Deltagare 
2).  
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Tre av de fyra deltagare som har stöd från omställningsföretaget 1 berättade att de 
hade bytt rådgivare vid 2–3 tillfällen för att få nya perspektiv, att personkemin inte 
stämde och att de ville ha någon med kompetens inom ADHD som rådgivare. En av 
deltagarna lyfte också fram att i och med en ökad diagnostisering av personer med 
ADHD i samhället så ”tror jag verkligen att det är bra om ni har någon som har 
ADHD kunskap” (Deltagare 6). 
 
Den dömande omgivningen och stigmatiseringen upplevdes som ett av de största 
hindren av två deltagare som de måste ta sig igenom för att hitta ett arbete då 
”betraktaren inte kan hantera en diagnos” (Deltagare 2). En annan deltagare 
uttryckte hur omgivningens egna övertygelser om hur personer med ADHD ska 
behandlas på ett generellt sätt hade medfört att kartläggningen gällande 
arbetsförmåga inte var individuellt anpassad. Som exempel framfördes att 
upplevelsen var att omgivningen tänkte ”han har ADHD och då ska vi göra så här” 
(Deltagare 5).  
 
Kompetensutveckling 
Det fanns en stark vilja och önskemål om att hitta det rätta jobbet och att det var 
viktigt att skaffa sig erfarenheter, utbildningar och att underhålla sitt kontaktnät för 
att öka möjligheterna på arbetsmarknaden. Två deltagare uttryckte att det var viktigt 
att ständigt utvecklas och att lära sig nya saker.  
 
De gruppaktiviteter som funnits i utbudet hos omställningsföretaget 1 för att öka 
kunskapen om arbetssökarprocessen samt att skapa en självmedvetenhet och utöka 
den egna kompetensen, har använts i stor utsträckning av de fyra deltagarna. De 
berättar om nätverkandet med likasinnade som de träffat i samband med 
gruppaktiviteterna och därmed utökat sitt personliga kontaktnät. Deltagarna 
beskriver även de olika aktiviteter som de har deltagit i baserat på deras behov och 
hur till exempel en speedintervju med ett företag gav viktig information om vilka 
kompetenser som behövdes för att utvecklas inom en ny specifik bransch. Detta ledde 
till att deltagaren gick en utbildning som sedan ledde till en karriärväxling och 
anställning inom en ny bransch. En av deltagarna lyfte fram att ”föreläsningarna har 
varit bra för att aktivera sig och göra nya saker och speciellt när man är vilsen och 
inte vet själv” (Deltagare 6). Det fanns en samsyn hos dessa fyra deltagare att de via 
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gruppaktiviteterna hade fått ny kunskap vilket hade bidragit till ett lärande och 
förståelse för arbetssökarprocessen. 
 
En av deltagarna har fått stöd av en extern leverantör i form av ett utvecklings-
program över tid som gett mer kunskap och självförtroende gällande arbetssökar-
processen utifrån deltagarens förutsättningar och behov. En annan deltagare har fått 
stöd i kartläggningen av sin arbetsförmåga av en extern leverantör med utgångspunkt 
från den psykiska och fysiska hälsosituationen för att sedan utforska olika alternativ 
för praktik- eller arbetsträning. Det har ökat medvetenheten och förståelsen för de 
pedagogiska utmaningar som de har mötts av tidigare i arbetslivet som de nu kan 
använda som lärdomar för att skapa ett kontinuerligt lärande i arbetssökandet.  
 

Analys 

Analysen kommer att utgå från de två huvudkategorier som framkom i resultatet av 
de genomförda intervjuerna, lärande från tidigare arbetslivserfarenheter och stöd i 
arbetssökandet och dess betydelse. Denna analys görs också med stöd från tidigare 
forskning som genomförts inom området. 
 
Lärande från tidigare arbetslivserfarenheter 

Vid intervjuerna framkom det att fem av deltagarna hade fått sin diagnos sent i livet 
och en deltagare relativt tidigt vid 12 års ålder. Det gemensamma var att samtliga 
deltagare vittnade om svårigheten att veta vad de ville göra och hitta sin yrkes-
identitet. Det var en samstämmighet i hur de hade förflyttat sig från olika 
anställningar, roller och arbetsuppgifter för att hitta det som de trivdes med och att 
de inte riktigt förstod vad som saknades på de tidigare arbetsplatserna och vilka 
behov de hade för att kunna prestera. Det har varit ett ständigt utforskande och 
misslyckande som påverkat deras självförtroende och självkänsla negativt och den av 
deltagarna som fick sin diagnos tidigt beskrev att sökandet fortfarande pågick. Dessa 
resultat kan kopplas till tidigare forskning (Biedermann et al., 2005) som visar att 
personer med ADHD uppger problematik och svårigheter på arbetsplatser avseende 
uppmärksamhet, läsförståelse samt matematiska uppgifter och skrivuppgifter. Det 
konstaterades även en lägre prestation på arbetsplatsen, brist på egna erfarenheter 
(lärdomar) och tydliga uppvisande beteenden av ADHD symptom som negativt 
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påverkade arbetsförmågan (Biedermann et al., 2005). De arbetssökande med ADHD 
som intervjuades hade inte initialt haft medvetenhet om att det var deras ADHD som 
påverkade deras arbetsförmåga då majoriteten hade fått sin ADHD diagnos sent i 
livet.  
 
Det finns en samstämmighet i det som Dipeolu (2010) samt Ahlström och Wentz 
(2014) beskriver, att det är viktigt att de som har ADHD tidigt får karriär-
vägledningsstöd att utforska sin framtida yrkesidentitet för att därmed kunna 
undvika misslyckanden och ett ständigt sökande. Deltagarna uttryckte också att det 
var första gången som de fått professionellt stöd i arbetssökarprocessen för att 
utforska sina kompetenser, sin identitet och vad de vill när de fick tillgång till stöd av 
omställningsföretagen och coachföretaget för att hitta sin yrkesidentitet.  
 
Resultatet från intervjuerna visade på att deltagarna uttryckte att de saknade en 
tydlig målbild eller vision som visade på en riktning och vilket yrke som de verkligen 
ville fokusera på. De uttryckte ett behov och önskan att vidare utforska sina 
kompetenser och vad de verkligen ville arbeta med i framtiden samt att det fanns en 
medveten vilsenhet i deras yrkesidentitet. Majoriteten av deltagarna hade tidigare 
haft arbetsuppgifter och roller som de inte trivts med i en arbetsmiljö som var 
ogynnsam för deras hälsa. Fem av deltagarna hade under flera perioder varit 
sjukskriven till följd av den arbetsbelastning, höga ambitioner och förväntningar från 
omgivningen i sina olika yrkesroller. De hade fått insikter hur viktigt det var med 
både den psykiska- och fysiska hälsan samt att etablera vardagsrutiner som bidrog till 
att de mådde bättre.  
 
De tidigare erfarenheterna från olika arbetsplatser hade bidragit till lärdomar som 
ledde till en medvetenhet och försiktighet att inte rusa in i någonting nytt utan att 
först tänka efter. Det kan jämföras med ett kortsiktigt karriärval och karriäridentitet 
(Career Identity) och brist på den mer långsiktiga karriärplaneringen och 
yrkesidentiteten (Vocational Identity) som beskrivs av Dipeolu et al. (2013). 
Yrkesidentiteten beskriver en identitet där det skett en individuell utforskning under 
en längre period och som därmed bidragit till att identiteten blivit mer stabil och 
självmedveten om sin framtida önskvärda karriärväg eller som Dipeolu et al. (2013) 
sammanfattar med följande ord ”a stable pattern of interests, goals, abilities, and 
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talents”. Resultatet från studien med arbetssökande med ADHD visar på en 
försämrad förmåga till karriärplanering och stöds av de resultat som Dipeolu et al. 
(2013) presenterat där det visats i mätningar om yrkesidentitet (Vocational Identity 
Scale, VIS), karriärmognad (Career Maturity Inventory, CMI) och karriärtankar 
(Career Thoughts Inventory, CTI) där studenter med ADHD uppvisade lägre resultat 
vilket visade på att de inte var redo för att aktivt ta ansvar för karriärplaneringen. Det 
framkom också i studien med arbetssökande med ADHD att de hade svårigheter med 
att sortera och prioritera vad som var viktigast och svårigheter att ta beslut, vilket 
också stöds av Dipeolu et al. (2013) där ett av mätområdena inom karriärtankar (CTI) 
innehöll förmågan till beslutsfattande där studenter med ADHD visade lägre resultat 
jämfört med kontrollgruppen utan ADHD. Det finns därmed också likheter med den 
internet baserade support- och coachingstudien om ungdomar med ADHD och 
autismspektrum (Ahlström & Wentz, 2014) där det framkommer att ungdomarna har 
svårt att hitta formerna för sitt eget liv, ta hand om sig själv samt att både ta beslut 
för att sedan aktivt genomföra dem. Svårigheter med aktivering, fokus, prestation, 
känslor, minne och handling har en tydlig koppling till nedsatta exekutiva funktioner 
och nedsatt processförmåga till följd av ADHD diagnosen (Barkley, 1997; Brown, 
2013) vilket även påpekas och lyfts fram i Dipeolu (2010).  
 
Dipeolu (2010) nämner att utan korrekt intervention vid återkommande misstag, så 
följer modfälldhet, en negativ inre dialog, dåligt självförtroende och ännu mer negativ 
utvärdering om den egna prestationen som formar studentens självbild. Det påverkar 
studentens förmåga i negativ riktning att fungera optimalt i olika sammanhang. 
Majoriteten av de arbetssökande med ADHD som intervjuades uttryckte att deras 
självkänsla och självförtroende hade påverkats i negativ riktning av att vara arbets-
sökande och att deras självkritik var svår att hantera. Det kan också jämföras med 
Bergkvists (2009) egna betraktelser där han beskriver att arbetssökande generellt har 
en lägre självkänsla och motivation för att kunna ta till sig coaching och rådgivning i 
arbetssökarprocessen. Bergkvist (2009) anser därmed att det därför behövs ett 
motivationsarbete för att få upp dem på ”banan” innan de är mottagliga för coaching 
eller rådgivning vilket kanske skulle ha öppnat upp för en förståelse för hur deras 
ADHD påverkar arbetssituationen.  
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Stöd i arbetssökandet och dess betydelse  

Rekommendationen som Dipeolu (2010) ger i sin artikel “Students should be 
encouraged to find occupations that would best maximize their strengths and 
minimize their weaknesses” är väldigt samstämmig med de råd som en deltagare ville 
ge till andra arbetssökande med ADHD, nämligen ”hitta en arbetsmiljö där dina 
styrkor är det som premieras och dina svagheter som hanteras” (Deltagare 2). Det 
uttrycks av Nadeau (2016) på nästan exakta ord genom att tydliggöra att det handlar 
om att fokusera på ”your greatest strengths while minimizing performance demands 
in your areas of weakness”. Det framkommer också vidare (Dipeolu et al., 2013; 
Dipeolu, 2010) att det finns ett tydligt behov av ett tidigt stöd i karriärplanering för 
studenter med ADHD vilket kan jämföras med de behov av stöd som arbetssökande 
med ADHD ger uttryck för i intervjun. Deltagarna uttryckte att de hade svårt att be 
om hjälp, även om de hade blivit medvetna om deras behov att undersöka sina 
framtida karriärmöjligheter, för att utforska och stärka sin yrkesidentitet. Deltagarna 
gav ett samstämmigt uttryck för vikten av stöd och bollplank i sitt arbetssökande av 
personer med möjlighet att möta dem där de befinner sig och med kunskap om 
ADHD med dess yttringar och utmaningar. Majoriteten av deltagarna hade negativ 
erfarenhet av stöd från externa leverantörer som utgav sig för att vara specialiserade 
och ha förståelse för de utmaningar som personer med ADHD kan uppleva i vardagen 
och i arbetslivet. De hade också efterfrågat stöd av en rådgivare/karriärcoach tidigare 
om de hade vetat att de kunnat få stöd av någon med kompetens inom ADHD för att 
lättare kunna förstå vem de är och utgå från deras förutsättningar samt att det var 
viktigt att personkemin skulle stämma för att det skulle fungera. Wänerstam (2012) 
beskriver på ett liknande sätt att projektdeltagarna upplevde att ”ett stöd präglats av 
en förtroendefull relation, krav som känts som rimliga, stöd i att nå uppsatta mål är 
något man efterfrågat, men inte fått tidigare på något annat håll”.  Det kan också 
jämföras med den rekommendation som Dipeolu (2010) ger för att karriärrådgivare 
ska bli effektivare och kunna stötta personer med ADHD att hitta sina strategier och 
stärka sin självkänsla och självförtroende, vilket är att öka kunskapen om ADHD och 
dess utryck samt hur ADHD påverkar arbetsförmågan och val av karriär. Det stärks 
ytterligare av Nadeau (2016) när hon beskriver vikten av att personer med ADHD bör 
ta stöd av någon med både kunskap om ADHD och karriärcoaching samt att det 
kanske inte alltid är möjligt att det är en person med dessa båda kompetenser. Det 
framkommer dock ingenting i Dipeolu (2010) om vikten gällande personkemi när det 
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gäller stödet vid karriärplanering förutom behovet om att ha kunskaper inom 
karriärcoaching och ADHD, men däremot stöds det antagandet i litteratur generellt 
gällande coaching (Gjerde, 2004) och mer specifikt av Bergkvist (2009) när det gäller 
stöd till arbetssökande med låg självkänsla och motivation.  
 
De förslag som ges av Dipeolu (2010) i bilaga 3, för att på ett effektivt sätt stötta 
studenter med ADHD i deras karriärutveckling, motsvarar de områden som 
arbetssökande med ADHD uttryckte att de behövde stöd med. Detta stöd motsvarar 
att kompensera för de nedsatta exekutiva funktioner som påvisats vid ett flertal olika 
studier för personer med ADHD (Barkley, 1997; Brown, 2013; Gjervan & Nordahl, 
2010; Dipeolu, 2010).  
 

Avslutande diskussion 

Studiens syfte var att bidra med kunskap om faktorer som påverkar arbetssökandet 
för personer med diagnosen ADHD.  De frågeställningar som studien fokuserade på 
var om tidigare arbetslivserfarenheter hade bidragit till lärdomar för arbetssökandet 
och om de hade fått något stöd (utbildning, kompetensutveckling, personlig 
rådgivning etc.) samt vilken betydelse det eventuella stödet haft. 
 
Metoddiskussion 

Intervjuerna planerades i god tid och samtliga informanter fick ett skriftligt 
informationsbrev där syftet med studien klargjordes samt hur intervjuerna skulle 
genomföras. Två av informanterna fick frågorna i förväg då de efterfrågade det 
specifikt för att kunna vara lite mer förberedd och därmed hunnit med att processa 
informationen och tänka igenom svaren. En av dessa två informanter skickade in svar 
på frågorna efter intervjun och båda svaren sammanställdes i ett dokument. En av 
informanterna uttryckte att det kanske hade blivit ett bättre underlag om frågorna 
hade skickats i förväg och samtidigt framkom det att tiden inte hade räckt till och då 
hade nog intervjun inte blivit av då det också fanns en medvetenhet om att prestera 
100 % med en hög ambitionsnivå och kvalitet. Det genomfördes en ljudupptagning 
för att säkerställa tillförlitligheten av det uppfattade ordet och undvika egna 
tolkningar och ifyllnader av ord samt användning av synonymer vid enbart skriftliga 
anteckningar. Ljudupptagningen av varje intervju bidrog också till att säkerställa att 
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få med så mycket information som möjligt tillsammans med den icke-verbala 
kommunikationen som antecknades. Jag kunde därmed fokusera på att lyssna 
empatiskt och aktivt ställa uppmuntrande följdfrågor.  
 
Intervjusituationen upplevdes som avslappnad och naturlig då samtliga informanter 
hade en etablerad relation med mig sedan tidigare. Då majoriteten av deltagarna 
hade bytt rådgivare/karriärcoach  1–2 gånger så kunde de konkret redogöra skälen 
till byte av rådgivare genom att beskriva vad som inte fungerat tidigare och vad som 
fungerade med mig som rådgivare/karriärcoach. Det medför en naturlig fråga om 
relationen har påverkat svaren som getts gällande det stöd som de fått som 
arbetssökande, vilket endast kan bli en spekulation. Min egen tolkning är att 
relationen troligtvis påverkat svaren och mitt eget initiala önskemål inför denna 
studie, var att intervjua personer som inte hade haft mig som rådgivare/karriärcoach 
för att eliminera sannolikheten för påverkan.  
 
Reflektioner kring de teorier/begrepp som använts 

Begreppen och mätinstrumenten om karriärval och karriäridentitet (Career Identity), 
yrkesidentiteten (Vocational Identity), karriärmognad (Career Maturity Inventory) 
och karriärtankar (Career Thoughts) hjälpte mig att strukturera upp och gav en 
djupare förståelse för skillnaden mellan kort- och långsiktiga karriärtankar. Det 
tillförde också ett värde i jämförelsen med analysen av studiens resultat då flertalet 
av deltagarna bland annat påtalade en avsaknad av yrkesidentitet. Vid utforskningen 
av tidigare studier kunde jag inte hitta studier som genomförts med dessa begrepp 
och teorier för arbetssökande med ADHD och det skulle därmed kunna bidra med ny 
information inom området vid en framtida liknande studie för arbetssökande med 
ADHD om dessa mätinstrument inkluderades för att kunna göra ytterligare analyser 
och jämförelser.  
 
Resultatdiskussion 

Det framkom ett önskemål om behov av stöd till de arbetssökande med ADHD för att 
de på ett mer effektivt skulle hitta vägarna fram till ett nytt arbete. Det stöd som 
efterfrågades var främst att personer som arbetade med att stötta arbetssökande, till 
exempel personal hos AF och rådgivare/karriärcoach skulle ha kunskap om ADHD 
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för att kunna möta dem där de befann sig då de relativt nyligen fått sin ADHD 
diagnos. Det var tydligt att de utmaningar som framkom som hinder vid 
arbetssökandet hade kopplingar till nedsatta exekutiva funktioner. Det stöds av 
Halleland et al. (2015) studie där det framkom att personer med ADHD och nedsatta 
exekutiva funktioner i större utsträckning var arbetslösa än de som inte hade ADHD 
men hade nedsatta exekutiva funktioner. Det gav en indikation på att ADHD 
tillsammans med nedsatta exekutiva funktioner har en stor inverkan i yrkeslivet för 
vuxna med ADHD, det vill säga om de har ett arbete eller inte, jämfört med enbart 
ADHD eller endast nedsatta exekutiva funktioner.  
 
Deras tidigare arbetslivserfarenheter bidrog till kunskapen om att de nu visste vad de 
inte ville göra och vilken arbetsmiljö som inte var gynnsam för deras hälsa. Det tar 
uppskattningsvis längre tid att hitta ett passande yrke genom att prova sig fram och 
återkommande misslyckanden på arbetsplatser leder till sämre självförtroende, 
självkänsla och som i många fall bidragit till sjukskrivning i olika perioder. Det var 
också tydligt att majoriteten av deltagarna hade fått sin ADHD diagnos sent i livet 
och därmed kanske inte förstått vad deras problematik bestod av vilket bidragit till 
att de inte har hittat sina nycklar till de strategier som behövts vid arbetssökandet. 
Här kan man se en fördel av att diagnostiseras tidigt i livet och att så tidigt som 
möjligt få stöd till att utforska sig själv och därmed öka sin självkännedom och 
utforma sin yrkesidentitet med karriärvägledningsstöd. Det kan jämföras med 
resultatet från Halleland et al. (2015) där det framkom att ingen i ADHD gruppen 
med nedsättningar inom exekutiva funktioner, hade fått sin diagnos under 
barndomsåren och att det var en högre arbetslöshet inom denna grupp. Det finns 
många olika diskussioner om fördelar och nackdelar generellt med att diagnostiseras 
tidigt och Halleland et al. (2015) påtalar att det finns risker för en högre arbetslöshet 
med en diagnostisering i vuxen ålder. 
 
Omgivningens brist på kunskap och uppfattning om ADHD skapar en stigmatisering 
vilket bidrar till att många personer med ADHD inte släpps in på arbetsmarknaden 
så som Bejerot (2006) beskriver i sin artikel. Det kan till exempel bero på att deras 
kunskap och förmågor inte sätts in i det sammanhang där de bäst kommer till nytta 
och att de utmaningar som personer med ADHD generellt har, skapar problematik i 
den snabba förändringstakt som pågår. Det skulle därför med fördel bidra med ett 
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karriärstödsprogram för ungdomar och vuxna med ADHD för att öka möjligheten att 
få utvecklas i en omgivning där ADHD dragen kommer bäst till nytta. Det skulle 
också bidra till att öka tillgängligheten för personer med ADHD på arbetsmarknaden.  
 
Det kan kopplas ihop med det uttalande som Fernell et al. (2014) gjorde:  

Det finns idag bättre kunskaper och möjligheter till diagnostik och 
behandling än någonsin.  I praktiken får dock många inte den hjälp de 
borde ha rätt till. Den stora utmaningen ligger i att tänka långsiktigt, 
att se över resursfördelning och att förbättra samordning och praktisk 
samverkan mellan sjukvård och andra samhällsinstanser – för barn 
och ungdomar också med skolan – så att medicinsk behandling (när 
sådan är indicerad) och pedagogiskt och praktiskt stöd kan tillförsäkras 
individer med ADHD.  

  
Av ovanstående citat framgår att det finns möjligheter att skapa bättre 
förutsättningar i ett tidigare skede när det gäller karriärstödsprogram för unga vuxna 
med ADHD.   
 
Vidare forskning 

Det har i ett flertal studier påvisats att 5 % av den globala befolkningen har ADHD 
och att det idag är 11% av alla ungdomar som har ADHD i USA och att ADHD 
symptomen kvarstår i vuxen ålder (Wiklund et al., 2017). Det skulle därmed kunna 
innebära att vid ett erbjudande om ett tidigare karriärstöd, så skulle det kunna bidra 
till att personer med ADHD utforskat sin självkännedom och hittat sin framtida 
yrkesidentitet innan de kliver ut i arbetslivet. De skulle då proaktivt kunna söka sig 
till arbetsplatser och yrkesroller där de får använda sina förmågor. Det behövs därför 
ytterligare forskning inom området för arbetssökande med ADHD för att utreda om 
det bidrar till en skillnad för vuxna med ADHD om de redan som studenter får 
karriärvägledning utifrån sina förutsättningar och behov. Det förutsätts att de har fått 
sin ADHD diagnos vid tidig ålder och därmed fått det adekvata stöd som behövs vid 
studier. Vidare föreslås ytterligare studier för att utreda om det finns någon koppling 
till om bristen av adekvat stöd i arbetssökarprocessen bidrar till att vuxna 
arbetssökande med ADHD har svårt att hitta sin yrkesidentitet och därmed har 
svårigheter att hitta ett arbete. Det vore också intressant att utforska 
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rådgivarnas/karriärcoachers syn på betydelsen av kunskap om ADHD hos 
rådgivare/karriärcoacher för att kunna stötta personer med ADHD.  
 
Kommunikation av resultatet 

Min förhoppning är att resultatet ska komma till nytta för arbetssökande med 
diagnosen ADHD i hela landet. Resultatet av denna studie kommer att 
kommuniceras till omställningsföretag som arbetar med arbetssökande för att de ska 
kunna utvärdera om de behov som framkommit hos de arbetssökande med ADHD är 
möjliga att tillgodose med t.ex. anpassade kompetenshöjande aktiviteter eller andra 
stödåtgärder för att minska tiden för att komma ut i arbetslivet. Det förutsätter då att 
de arbetssökande med ADHD uppger själva att de har en diagnos för att de ska kunna 
få ett anpassat stöd. Studiens resultat ger en indikation och vägledning för att de 
olika yrkesroller som idag stödjer de arbetssökande, har behov av kompetenshöjande 
aktiviteter i form av kunskap och förståelse om ADHD, för att kunna bidra till de 
arbetssökandets personliga utveckling och därmed minska tiden för att hitta nytt 
arbete.  
 
Jag avslutar diskussionen med ett citat från Kierkegaards dikt ”Till eftertanke” som 
påtalar vikten av att möta varje enskild individ där de befinner sig.   

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste 
jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan 
det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa 
någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och 
främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte om 
jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror 
det på att jag är fåfäng och högmodig och vill egentligen bli beundrad 
av den andra istället för att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet börjar 
med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att 
detta med att hjälpa inte är att härska utan att tjäna. Kan jag inte detta 
kan jag heller inte hjälpa någon. (Kierkegaard, 1859). 

 
Denna dikt sammanfattar kärnan i arbetet som sker i det individuella mötet med 
arbetssökande med ADHD för de olika yrkesgrupperna, rådgivare, karriärcoach, 
personal hos AF och övriga aktörer.  
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Examensarbete Kandidatkurs i Pedagogik  
Författare: Chris Bysell Hamrin 
Handledare: Kent Löfgren  

 

Informationsbrev 
8 november 2017 

 

 

Framgångsfaktorer för arbetssökande med ADHD - ett kontinuerligt 
lärande i arbetslivet? 
Till dig som blivit tillfrågad att delta i denna studie 
 
 
Jag är student vid Umeå universitet som under höstterminen 2017 skriver mitt 
examensarbete inom pedagogik. I examensarbetet vill jag undersöka betydelsen av 
stödinsatser för arbetssökande som har diagnosen ADHD. 
 
Den intervjustudie som jag har planerat att genomföra har sin utgångspunkt i bristen på 
konkret information om vilka stödinsatser som gör skillnad för arbetssökande som har 
diagnosen ADHD under arbetssökarprocessen.  Den här studien syftar till att få en förståelse 
kring vilka förutsättningar som behövs för att på ett effektivt sätt stötta arbetssökande med 
ADHD i arbetssökarprocessen och minska tiden till ett nytt arbete.  
 
Du har blivit utvald att tillfrågas att delta i denna studie då du är eller tidigare varit 
arbetssökande och fått stöd i ditt arbetssökande av ett omställningsföretag eller annan aktör 
samt att du även uppgett att du har ADHD. Då studien fokuserar på att förstå vilka 
stödinsatser i arbetssökarprocessen som hade störst betydelse för dig, så hoppas jag att du är 
intresserad av att vara med och bidra till en ökad kunskap och förståelse inom detta område. 
Intervjun kommer att pågå i cirka 30–45 minuter och genomförs på överenskommen plats. 
 
Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 
negativa påföljder för dig. Det kommer att ske en ljudupptagning där intervjusamtalet spelas 
in på band. Ditt deltagande är anonymt och det kommer inte att vara möjligt att koppla ihop 
resultatet i studien med ditt namn. Jag som genomför intervjun tillsammans min 
vetenskapliga handledare är de enda som kommer att ta del av ljudupptagningen. Det du 
säger under intervjun kommer endast att användas för min studie. Efter studiens 
genomförande kommer de inspelade intervjuerna att raderas. 
 
Alla som deltar i studien har möjlighet att ta del av den efter uppsatsens publicering. 
Underlag för kopiering av studien kommer att finnas tillgängligt på Pedagogiska 
institutionen vid Umeå universitet. 
 
Vid frågor vänd dig gärna direkt till mig eller till min handledare vid universitetet. 
Tack på förhand för ditt deltagande! 
 
 
Chris Bysell Hamrin, student  
Umeå universitet 
 

Kent Löfgren, handledare 
Umeå universitet 
 



 
 

Bilaga 2. Intervjuguide 
Syfte 
Studiens syfte är att bidra med kunskap som ska skapa en större förståelse hos olika 
omställningsföretag, Arbetsförmedlingen och andra aktörer som stöttar 
arbetssökande med diagnosen ADHD för att de ska komma ut i arbetslivet och bli 
självförsörjande.   
 
Studiens frågeställningar är:  

• Vilken betydelse har tidigare yrkeserfarenheter haft för arbetssökande med 
diagnosen ADHD?  

• Har arbetssökande med diagnosen ADHD fått något stöd avseende 
arbetssökandet med fokus på att underlätta och minska tiden till ett nytt 
arbete och vilken betydelse har det haft? 

Bakgrundsfrågor 
Ålder:  
Namn:  
Kön:  
Yrke:  
Arbetssökande under period (hur länge):  
ADHD presentation: 
Diagnosticerad, år:  

Inledande frågor  
• Kan du berätta hur du gjorde för att hitta ditt nuvarande arbete? 

• Vad var det som gjorde att denna möjlighet öppnades upp? 

• Hur fick du reda på att det fanns en ledig tjänst? 

Öppna huvudfrågor 
• Vilken betydelse har tidigare yrkeserfarenheter haft för ditt arbetssökande?  

• Vad har varit det största hindret i att hitta ett arbete? 
o Hur har du löst det? 

• Vad har varit de viktigaste framgångsfaktorerna (i att hitta ett arbete)? 
o Vad specifikt ... 
o Hur gjorde du för att ... 
o Vilka egenskaper tror du har betytt mest ... 
o Hur har det påverkat ditt självförtroende och självkänsla? 

 
• Har du fått stöd av någon under arbetssökandet? 

o Om JA, vilken betydelse har det haft och vilken typ av stöd?  
o Om NEJ, vilken typ av stöd hade du behövt i ditt arbetssökande? 

• Vilka/vem har betytt mest för dig i arbetssökandet?



 
 

 

• Hur viktigt har det varit för dig att den som stöttade dig hade kunskap om 
ADHD? 

o Skala 0–10, där 0 = ingen betydelse och 10 = mycket viktigt  

• Har din självinsikt om dina behov av mediciner, kost, träning och olika 
behandlingar haft betydelse i arbetssökandet? 

• Har du fått något annat stöd (kurser, utbildningar, planeringsstöd etc.) under 
arbetssökandet? 

• Vilka lärdomar tar du med dig in i arbetslivet? 

• Vilken rekommendation skulle du ge till andra arbetssökande med ADHD 
baserad på din erfarenhet? 

• Vad hade du gjort annorlunda om du vetat det du vet nu? 
o Berätta mer ... 
o Vad är viktigast att ha fokus på? 
o Vad kommer du att göra annorlunda nästa gång du söker ett nytt 

arbete? 

Slutlig fråga  
Där informanten själv lyfter fram ett område som inte täckts upp av de tidigare 
frågorna. 

• Vilken fråga/frågor har inte ställts som du skulle vilja svara på? 
 



 
 

Bilaga 3. Tabell 2: Suggested Interventions for 
Effective Career Counseling Practices for College 
Students With ADHD 
Setting the Stage 

• Consider recommending immediate formal diagnosis 
• Promote student’s acceptance of ADHD 
• Provide structure 
• Instill hope 

Opportunities for learning 
• Promote education about the disorder 
• Dispel associated myths 
• Challenge character deficit beliefs 
• Explain the chronicity model 
• Commuicate the importance of medication 
• Clarify copiing vs. cure options 

Career planning, exploration, and career decision making 
• Elements of the career planning and exploration process 
• Clarify self-knowledge 
• Clarify work-related values 
• Help discover student’s skills/abilities 
• Consider students’ interests/preferences 
• Career inventories with students with ADHD 

Career decision making and problem solving 

Allied career and occupational inverventions 
• Encourage appropriate occupational/career choice 
• Help to set realistic goals 
• Address future workplace accommodation issues 

Cognitive-behavior-strength-based interventions 
• Assist college students with ADHD to reframe 
• Build resilience 
• Promote creer coaching and advocacy 

Recommend environmental modifications 
• Recommend environmental modifications and ADHD friendly tools 
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