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Sammanfattning  

Bakgrund: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning som utmärks av nedsatta exekutiva förmågor. Huvudsymptom för individer 
med ADHD är impulsivitet, hyperaktivitet och uppmärksamhetsstörning, vilket kan skapa besvär i 
arbetslivet. Kunskapen om arbetsrelaterade besvär hos personer med diagnosen ADHD är viktig för 
arbetsterapeuter vid behandling och insatser för dessa personer som är eller ska bli yrkesverksamma. 
Syfte: Att beskriva självupplevda besvär i arbetslivet hos vuxna med diagnosticerad ADHD.  Metod: 
En tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Datainsamling skedde via enkät utformad för denna 
studie, för att ge en tvärsnittsbild av de arbetsrelaterade besvär personer med ADHD i Sverige idag 
kan uppleva. Enkäten innehöll sex frågor angående bakgrundsinformation och tolv påståenden om 
arbetsrelaterade besvär. Enkäten publicerades i grupper med ADHD-anknytning, på den sociala 
mediesajten Facebook. Resultat: Enkäten fick 693 svar (ålder 33 ± 8 år) från 76  % kvinnor, 23 % män 
och 1 % annat. Ett antal besvär visades vara mer frekvent framträdande hos studiedeltagarna. 
Påståenden som berörde uppmärksamhet, överarbetning, glömska, planering, distraktion samt 
rastlöshet hade ett högre medianvärde än resterande påståenden och visade att inom dessa 
områden upplever studiedeltagarna ofta besvär på deras arbetsplatser. Slutsats: Vuxna personer i 
Sverige med ADHD upplever besvär i arbetslivet, vilket skulle kunna påverka deras arbetsprestation. 
Arbetsterapeutens roll bör bli mer framträdande inom detta område eftersom individer med 
diagnosticerad ADHD kan ha stor nytta av deras kunskap. Fler arbetsterapeuter inom exempelvis 
företagshälsovård kan vara ett nytt och effektivt sätt för arbetsgivare att erbjuda stöd och 
anpassning inom arbetet för anställda med diagnosticerad ADHD. 

Sökord: ADHD, Arbete, Arbetsterapi och Symptom 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summary 

Background: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a neuropsychiatric disability, which is 
characterized by reduced executive functioning. The main symptoms for people with ADHD are 
impulsivity, hyperactivity and disruptions in attention, which can cause inconvenience in the working 
life. Knowledge about work related inconvenience in people with ADHD is important for occupational 
therapists, during treatment of people with ADHD who shall become, or already are active workers. 
Purpose: To describe self-perceived inconvenience in the working life of people who are diagnosed 
with ADHD. Method: A cross-sectional study with a quantitative approach. Gathering of data was 
conducted through a survey specially designed for this study, to show a cross-section of the work 
related inconvenience that people with ADHD in Sweden experience today. The survey contained six 
questions regarding background information and eleven statements about work related 
inconvenience. The survey was published in groups related to ADHD, on the social media site 
Facebook. Results: The survey accumulated 693 answers (age 33 ± 8 years) from 76 % women, 23 % 
men and 1 % of other gender. A number of inconveniences showed to be more frequently appearing 
in the study population. Statements regarding attention, overworking, forgetfulness, planning, 
distraction and restlessness received a higher median than all the other statements and showed that 
the study population more often experience inconvenience in these areas when working. Conclusion: 
Adults with ADHD in Sweden experience inconvenience in working life, which could affect their job 
performance. The role of the occupational therapist should be more prominent in this area because 
people with ADHD could have great use of their expertise. More occupational therapists in the 
occupational health service could be a new and effective way for employers to offer support and 
adaption within the working environment to workers with the diagnosis ADHD.  

Keywords: ADHD, Work, Occupational and Symptom  
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1. Inledning 

 

Författarna till enkätstudien har valt att göra detta arbete för att utforska och bidra med ny kunskap 
inom området arbetsinriktad rehabilitering. Enligt tidigare forskning är arbetsterapeutens roll och 
kunskap inom detta område viktig för personer med bland annat kognitiva nedsättningar (1). 
Författarna till enkätstudien anser att diagnosen ADHD och dess påverkan på arbetslivet är en aktuell 
fråga som berör arbetsterapi i högsta grad. Arbete är en aktivitet som har benämnts som högst 
relevant för en persons identitet samt dennes hälsa och välbefinnande (2-3). Detta resonemang 
stärker författarnas funderingar om kopplingen mellan diagnosen ADHD och dess påverkan på 
arbete, samt hur arbetsterapeutens kunskap och interventioner kan bemöta detta specifika 
problemområde. 

 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 ADHD 

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med 
huvudsymptom som uppmärksamhetsstörning och låg impulskontroll och/eller hyperaktivitet. ADHD 
är ett av de mest studerande tillstånden inom det medicinska området (4). Uppkomsten och 
orsakerna till att en individ utvecklar ADHD är inte fullständigt kända. Både miljö- och arvsfaktorer 
kan vara med och påverka uppkomsten och vilka symptom som kommer till uttryck (4). De senaste 
årtionden har vetenskapliga studier genomförts med familjer, adopterade barn och tvillingar för att 
undersöka om ärftlighet är en viktig komponent vid ADHD. Resultat av studier på tvillingar har visat 
att de förhållanden som tvillingar delar som t.ex. uppväxtmiljö förklarar somliga besvär vid ADHD. 
Olika livserfarenheter som den enskilde tvillingen har upplevt har däremot större betydelse för 
utveckling av besvär (4). Den ärftliga faktorn för utveckling av ADHD är dock en viktig komponent (4-
5). Studier av transmittorsubstanser som överför information mellan hjärnans celler som kontrolleras 
av generna visar att brist på eller nedsatt verkan av vissa transmittorsubstanser ger förändringar av 
kognitiva funktioner. Detta kan leda till huvudsymptomen vid ADHD som impulsivitet, hyperaktivitet 
och uppmärksamhetsstörning (4).  

Förändringar av kognitiva funktioner som tar sig uttryck i exempelvis koncentrationssvårigheter och 
hyperaktivitet, på grund av nedsatta exekutiva funktioner, är karakteristiskt för ADHD. De exekutiva 
funktionerna som organiserar individens uppförande fungerar inte på samma sätt som hos en 
odiagnostiserad1 person. Funktionerna hjälper till med planering och val för vad individen ska göra. 
Den nedsatta funktionen leder till försämrad planerings- och organiseringsförmåga. Nedsatt exekutiv 
funktion leder även till problem att följa regler och instruktioner. Arbetsminnet påverkas negativt 
eftersom det tillhör de exekutiva funktionerna. Arbetsminnet behövs för att koppla nuet med 
tidigare erfarenheter, grunden för tidsuppfattning och planering av sitt handlande. Detta gör att 
individens impulsivitet styr vid vissa tillfällen som exempelvis att tala innan någon har pratat färdigt 
eller att stå i kö och vänta (4).   

                                                           
1 Författarna till studien har valt att kategorisera världsbilden i diagnosticerade och odiagnostiserade individer 

eftersom tidigare studier (16, 19) har använts sig av en liknande uppdelning.  
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Diagnosen ADHD utreds internationellt enligt den diagnostiska manualen Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (6). Enligt DSM-V definieras ADHD som en neuroutvecklingsstörning som 
försämrar uppmärksamhetsförmågan, organisation och/eller ökar hyperaktivitet-impulsivitet. Det är 
även beskrivet vilka kriterier som en individ ska ha för att få diagnosen ADHD. Diagnoskriterierna 
utgörs av fem grupper A-E, där grupp A innehåller två underkategorier vilket är A1 ouppmärksamhet 
och A2 hyperaktivitet och impulsivitet. För dessa två undergrupper ska individen ha haft sex eller fler 
symptom i över sex månader som avviker tydligt från individens utvecklingsnivå och påverkar 
individens sociala samt akademiska eller yrkesverksamhet negativt (6). För individer över 17 år kan 
det räcka med minst fem symptom för att få diagnosen. 
 
A1. Ouppmärksamhet (6):  

 Svårt att komma ihåg saker i vardagen 

 Lätt distraherad av yttre stimuli  

 Tappar ofta bort föremål som behövs för olika aktiviteter 

 Svårt att följa instruktioner och misslyckas med att fullfölja skolarbete, arbetsuppgifter och 
hemsysslor 

 Besvär med att organisera uppgifter och aktiviteter 

 Lyssnar oftast inte på tilltal 

 Vill inte, tycker inte om eller undviker ofta uppgifter som innebär mental uthållighet som exempelvis 
skolrelaterade uppgifter  

 Upplever ofta ouppmärksamhet för detaljer samt begår misstag i skolarbetet, sitt yrke eller andra 
aktiviteter på grund av slarv 

 Svårigheter att behålla fokus och uppmärksamhet vid uppgifter eller olika lekar 
 
A2. Hyperaktivitet och Impulsivitet (6): 

 Svårt att sitta still eller att inte röra på händer eller fötter 

 Besvär med att sitta still när det förväntas att individen ska sitta kvar på sin plats, exempelvis i 
klassrummet 

 Springer ofta omkring eller klättrar i olämpliga situationer (ungdomar och vuxna kan uppleva en 
känsla av rastlöshet)  

 Pratar överdrivet mycket 

 Besvär med att vänta på sin tur  

 Svarar på frågor innan frågan är färdigställd 

 Har ofta svårigheter med att genomföra fritidsaktiviteter eller lekar i lugnt tempo 

 Vanligt att personen är i högvarv eller ”på språng”   

 Tränger sig ofta exempelvis in i andras samtal eller aktiviteter såsom lekar 
 
Kriterier från B-E ska även de uppfyllas för att få diagnosen ADHD. Dessa kriterier är (6): 
B. Flera ouppmärksamhets- eller hyperaktivitets- impulsivitetssyndrom skall ha förekommit före tolv 
års ålder. 
C. Flera ouppmärksamhets- eller hyperaktivitets- impulsivitetssyndrom förekommer i minst två olika 
miljöer som exempelvis skola, hem, fritid och med kamrater. 
D. Symptomen har en negativ inverkan på eller minskar kvaliteten på social-, akademisk- eller 
yrkesmässigfunktion. 
E: Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon annan psykotiskt störning och kan inte 
förklaras bättre med hjälp av någon annan psykisk störning.  
 
För att diagnosticeras för den kombinerande undergruppen av ADHD ska kriterierna för både 
uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet/impulsivitet som tidigare nämnt vara uppfyllda. 
Prevalensen för ADHD bland barn i skolåldern är 5 % (6). Barn med ADHD kan inte se följderna av sitt 
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beteende och sina handlingar. De uppfattar att vissa saker bara drabbar dem själva och ingen annan 
när de inte klarar av saker som exempelvis klasskamrater gör. Detta kan leda till att de klandras av 
vuxna och kamrater vilket gör att de känner sig missuppfattade och utanför gruppen eftersom de 
inte förstår vad de gör för fel eller varför de misslyckas. Barn med ADHD behöver rätt stöd och det 
ska inte ställas orimliga krav som de inte kan leva upp till, för att inte stämplas som besvärliga (4).  
Ungdomar med ADHD har oftast kvar försämrad koncentration men en minskad överaktivitet och 
impulsivitet. De kan ha ett svängande humör, från att vara uttråkade och icke tillfredsställda till att 
känna sig på topp. Andra kan vara mer passiva och ha problem att organisera arbetsuppgifter samt 
dagliga aktiviteter. I denna tid i livet kan misslyckanden leda till osäkerhet och nedsatt 
självförtroende. Andra kan ha svårt att godta omgivningens normer och krav (4). ADHD uppstår 
under barndomen och kvarstår oftast till vuxenlivet med olika problematiska uttryck (5). De 
problematiska uttrycken är individuella men vissa symptom som vanligtvis kvarstår är exempelvis 
koncentrationssvårigheter, förminskad social interaktion och rastlöshet. Dessa symptom påverkar 
studier, arbete och relationer (4, 7). Prevalens för vuxna med ADHD är enligt en meta-analys 2,5 % av 
den vuxna befolkningen (6, 8).  

2.2 Arbetsterapi 

Professionen arbetsterapi har beskrivits som ett klientcentrerat sjukvårdsyrke där arbetsterapeuten 
fokuserar på att främja hälsa och välmående genom aktivitet och aktivitetsutförande (9). 
Arbetsterapeuter har kännedom och kunskap om ett antal olika ämnesområden som exempelvis 
medicin, psykologi, socialpsykologi och aktivitetskunskap. Detta ger arbetsterapeuten en bred bas för 
samarbetet med de individer i samhället som har olika funktionsnedsättningar (9). 

Innebörden av hälsa enligt arbetsterapeutiskt perspektiv är att obehindrat kunna delta i, för 
individen, meningsfulla aktiviteter. Genom att kunna genomföra meningsfulla aktiviteter kan 
individen känna positiva känslor som exempelvis självständighet i sin vardag, tillfredsställelse, ökad 
självkänsla och self-efficacy2 (10). Inom arbetsterapin finns ett antal olika teoretiska modeller som 
den yrkesverksamme kan tillämpa i arbetet med klienter.  Majoriteten av dessa modeller beskriver 
aktivitetsutförandet som ett basalt behov hos människan och att detta även skänker mening till livet 
(8:87).    

Enligt Model of Human Occupation (MOHO) utgör viljan eller viljekraften till aktivitet en av tre olika 
faktorer som varje individ har inom sig. De övriga två faktorerna är vanor, vilket innebär att 
individens aktivitetsutförande är organiserat efter olika personliga mönster och rutiner, samt 
utförandeförmågan vilket i princip är individens fysiska och psykiska förutsättningar för 
aktivitetsutförande. Ett annat centralt begrepp i denna modell är miljön och dess påverkan på 
individens aktivitetsförmåga. För att åstadkomma förändringar och motivera en exempelvis 
funktionsnedsatt individ till aktivitet och sysselsättning, hänvisar MOHO den yrkesverksamme till att 
arbeta med samtliga tre faktorer(11).  

En annan modell som används i stor utsträckning bland arbetsterapeuter är Canadian Model of 
Occupational Performance (CMOP). Centralt för denna modell är den mänskliga viljan, som är en 
grundsten i det praktiska arbetet utifrån CMOP. Vidare beskriver denna modell att individen består 
av tre komponenter; person, aktivitet och miljö. Komponenten Person består av olika delar, 
exempelvis fysisk förmåga eller kognition. Aktivitet enligt CMOP är de bland annat de vanliga dagliga 
aktiviteterna, samt sociala och fritidsaktiviteter.  Miljön är kontexten som individen utför olika 
aktiviteter inom, som till exempel fysisk miljö eller social miljö (11). Sammanfattningsvis innebär ett 
arbetssätt med CMOP som arbetsmodell att kartlägga vilka faktorer som inte är tillfredsställande i 
det dagliga aktivitetsutförandet och därefter formulera mål och arbeta mot dessa. Dock är 

                                                           
2 En individs tilltro till sin egen förmåga att utföra en specifik uppgift i en specifik situation 
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klientcentrering ett mycket viktigt begrepp i denna modell, vilket innebär att exempelvis 
målformulering kräver gott samarbete med individen då det är denne som ska kunna prioritera vilka 
aktiviteter som är viktigast att kunna utföra. Arbetsterapeuten har mestadels en samarbetande roll 
enligt denna modell (11).  

Både MOHO och CMOP är aktuella modeller som används frekvent i yrkeslivet och grundantagandet 
är likvärdigt inom dessa; individen har en grundläggande drivkraft och vilja till aktivitetsutförande 
(11). Arbetsterapi syftar således till att ta tillvara på denna inre drivkraft, miljöfaktorer eller 
individens vanor för att främja hälsa och välmående genom sysselsättning i aktivitet. 
Det som skiljer dessa modeller åt är att patientens delaktighet i behandlingen betonas i CMOP (11). 

2.3 Arbetsterapi och kognitiva nedsättningar 

Begreppet kognition tolkas aningen olika beroende på vilken litteratur som beskriver ämnet. En 
generell tolkning innebär dock att kognition är något dynamiskt, komplext och inte går att beskriva 
som en linjär process hos individen (12). Vidare kan den generella tolkningen ange att kognition 
inkluderar två viktiga faktorer; högre funktioner samt basala/specifika funktioner.  

De högre funktionerna innebär individens exekutiva funktioner och självuppfattning, medan de 
basala eller specifika funktionerna gäller exempelvis uppmärksamhet eller minnesförmåga (12). Då 
kognition är något dynamiskt finns det utöver de inre funktionerna även yttre faktorer, exempelvis 
den omgivande miljöns uttryck som påverkar det slutgiltiga kognitiva handlingsmönstret hos 
individen (12).  

Den kognitiva problematik som neuropsykiatriska sjukdomstillstånd orsakar, kan bemötas med 
arbetsterapi. Exempel på saker som personer med nedsatt kognition har besvär med är bland annat 
planeringsförmåga, nedsatt minne, problemlösning eller upprätthållande av god koncentration (13). 
Arbetsterapeutiska interventioner kan tillämpas för att stödja och hjälpa personer med de ovan 
nämnda besvären för att förbättra den kognitiva funktionen och delaktigheten i aktiviteter som kan 
bli påverkade. Insatsen kan leda till förbättrad och större förmåga att genomföra meningsfulla 
aktiviteter (13). Arbetsterapeutiska interventioner och insatser planeras och genomföras efter den 
enskilda individens behov och problem, vilket kan bidra till ökad känsla av kompetens och 
självständighet (13).  

Kognitiv rehabilitering har sammanlagt fem tillvägagångsätt. De två vanligaste tillvägagångsätten är 
skill-task-habit träning och strategiträning. Skill-task-habit träning utgår från två olika perspektiv; att 
återträna eller kompensera för förlorad funktion.  Inom dessa perspektiv finns det ett antal olika 
strategier som exempelvis felfriinlärning och Toglias multidynamiska modell, som den 
yrkesverksamme kan anta för att exempelvis återträna en specifik kognitiv funktion hos klienter. 
Arbetsterapeuten kan hjälpa klienten med att utveckla nya vanor och rutiner genom att förbättra 
specifika färdigheter/uppgifter (13)  

Strategiträning är ett annat tillvägagångsätt vid kognitiv rehabilitering vilket innebär att utveckla 
kognitiva strategier för att kompensera för de kognitiva funktionsnedsättningarna. Strategierna kan 
vara olika, exempelvis metakognitiva strategier till mindre strategier för att organisera och hantera 
exekutiv nedsättningar, genom att använda exempelvis en smartphone för att hålla reda på saker, 
som annars individen glömmer bort (13). Interna strategier är en metod för att mentalt manipulera 
information för att öka sannolikheten att minnas det senare, t.ex. att alltid utföra en aktivitet i en viss 
ordning eller att upprepa det som ska kommas ihåg. Externa strategier används för att klienten ska 
minnas saker bättre och är ett komplement till de interna strategierna. En vanlig extern strategi är att 
klienten använder sig av exempelvis checklistor och minnesbok för att avlasta minnet (13). 
Arbetsterapeuten kan tillsammans med klienten utveckla metakognitiva strategier där klienten får 
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lära sig att identifiera och bli medveten om sina problem för att  därefter få stöd i att hitta egna 
strategier för att övervinna svårigheter i det dagliga livets (ADL) aktiviteter (13).   

2.4 ADHD på arbetsplatsen 

Människan spenderar en stor del av livet på arbetsplatsen.  En yrkesverksam människa med en 
neuropsykiatrisk diagnos som ADHD, kan i mötet med arbetsplatsens krav uppleva olika besvär under 
arbetsuppgifter. De exekutiva förmågorna används ofta när individen ska prestera på arbetsplatsen 
och arbetsuppgifterna kräver oftast ett komplext samspel (14).  

Vuxna med ADHD kan få problem på arbetsmarknaden eftersom arbetslivet ibland innebär ett högt 
tempo och höga krav (4). Den moderna arbetsplatsen innebär annorlunda, olika och komplexa 
arbetsuppgifter. Till skillnad från tidigare traditionella fysiska arbetsuppgifter, ställs nu allt större krav 
på individens mentala förmåga att hantera sitt arbete (15). Att arbeta med information och 
datahantering, vilket är vanligt i moderna yrken, kan således vara problematiskt om man samtidigt 
måste hantera de symptom som ADHD kan innebära. 

Personer som är yrkesverksamma och har diagnosen ADHD har i tidigare forskning beskrivits som en 
ostabil yrkesgrupp präglad av problematik som inte lämpar sig eller går ihop med de regler och 
normer en modern arbetsplats har (16). Forskning har visat att individer med ADHD i åldrarna 23-32, 
med högre sannolikhet är arbetslösa eller behåller en anställning i mycket lägre utsträckning än 
odiagnostiserade i samma ålder (17).  Kort- och långvarig arbetslöshet har visats vara vanligt hos 
personer med ADHD, vilket ofta ger ekonomiska problem som följd (18). Ett nederlag eller 
misslyckande i arbetslivet kan således leda till andra försämrade tillstånd, som exempelvis negativ 
självbild, ångest och nedstämdhet (18).  

Tidigare studiers resultat visar att personer med ADHD har problem med att utföra arbetsuppgifter 
(17, 19-23). Dock råder ingen konsensus gällande vilka symptom som orsakar problem och 
svårigheter med arbetsuppgifterna. De flesta studier i detta ämne har genomförts i USA (19). Detta 
innebär en tydlig kunskapslucka gällande forskning omkring ämnet ADHD på arbetsplatser i norra 
Europa, Sverige.  

Tidigare forskning visar att ytterligare kunskap inom området ADHD på arbetsplatser behövs för att 
bland annat kunna fastställa hur arbetsterapeuten ska kunna hjälpa den yrkesverksamme med ADHD 
(19-20). Arbetsterapeuter har en viktig roll vid arbetsinriktad rehabilitering för att utveckla klientens 
arbetsförmåga genom utredning och åtgärder, samt för att ge klienten stöd i 
rehabiliteringsprocessen (24). Kunskap om arbetsbesvär hos personer med ADHD är viktig för 
arbetsterapeuter vid behandling och insatser för dessa personer som är eller ska bli yrkesverksamma, 
eftersom enligt arbetsterapeuter arbetar med såväl arbetsinriktad som kognitiv rehabilitering (25). 

 

 

3. Syfte 

 

Syftet med studien är att beskriva självupplevda besvär i arbetslivet hos vuxna med diagnosticerad 
ADHD.  
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4. Metod 

 

4.1 Studiedesign 

Studien är en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Data samlades in via en enkät utformad för 
denna studie för att ge en tvärsnittsbild av de arbetsrelaterade besvären personer med ADHD i 
Sverige idag kan ha.  

4.2 Urval 

Studiens urval skedde via en digital enkät som publicerades i flera grupper på den sociala 
mediesajten Facebook. Grupper inom Facebook innebär att användare kan bilda, ingå i och 
kommunicera med särskilda grupper, utöver den vanliga fria kommunikationen med andra 
användare, för att exempelvis dela information av särskilt intresse gruppmedlemmar emellan (26). 
Grupperna identifierades genom en sökning på ordet ”ADHD” på Facebook. Därefter kunde 
författarna upptäcka grupper med anknytning till ADHD. Dessa grupper finns med syftet att erbjuda 
ett diskussionsforum för personer med diagnosen eller deras närstående. Vissa av grupperna var 
öppna och andra slutna, vilket innebar att författarna behövde bli godkända av administratörer i 
slutna grupper. Fyra grupper valdes ut varav en var öppen och tre var slutna. Grupperna valdes 
eftersom de hade störst antal medlemmar jämfört med andra liknande grupper. Samtliga grupper 
hade sina egna inklusionskriterier för nya medlemmar, bland annat att man ska leva med diagnosen 
själv eller vara närstående till en individ med ADHD. Den digitala enkäten förmedlades till gruppernas 
samtliga medlemmar. Inklusionskriterier för att delta i studien och svara på enkäten var att 
personerna skulle vara mellan 18-45 år, ha diagnosticerad ADHD enligt DSM-V, ha haft sammanlagt 
ett års arbetserfarenhet och ska ha haft ett arbete de senaste två åren.   

4.3 Datainsamling 

För att samla in data publicerades digitala enkäter tillsammans med informationsbrev på grupper 
med anknytning till ADHD på Facebook. Informationsbrevet skapades efter Ejlertsson (27), där 
deltagarna fick information om studien, syftet med studien, hur studien går till, hantering av data, 
hur deltagarna får information om slutresultatet av studien och att det är anonymt samt frivilligt att 
delta. 

Före länken till enkäten kunde deltagarna läsa om bland annat studiens inklusionskriterier för att 
kunna svara på enkäten, hur lång tid enkäten tar att besvara samt att studien utförs vid Örebro 
universitet. Samtliga svar sparades som rådata i verktyget som användes för utformning av enkäten. 
Enkäten var enligt författarnas planering tillgänglig i en vecka. Vid eventuella frågor om enkäten eller 
studien kunde deltagarna ställa frågor i ett kommentarsfält under enkäten. Författarna var 
kontinuerligt aktiva varje dag genom att läsa och besvara deltagarnas frågor.  

4.4 Utformning av enkät 

I Google Forms enkätverktyg skapades frågorna och påståendena till enkäten. Detta verktyg är 
relativt fritt, där ingen lägsta eller högsta nivå fanns gällande antalet enkätfrågor. Inga specifika 
ramar fanns gällande antalet svar, vilket innebar att författarna kunde ta emot obegränsat antal svar 
under den utsatta tiden. Viss restriktion i enkätverktyget fanns gällande rubricering av svarsalternativ 
samt den estetiska layouten.  

Enkäten består av 18 frågor och påståenden, varav de sex första gäller bakgrundsfakta om 
deltagarna. Bakgrundsfrågorna valdes ut från Eljertsson (27) för att ta reda på information om 
deltagarnas kön, ålder, utbildning, sysselsättning, arbetslivserfarenhet och ålder vid diagnos. De 
andra 12 påståendena baserades på tidigare studiers resultat inom ämnet (17, 19-23). Påståendena 
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berör arbetsrelaterade besvär för personer med ADHD för att kunna undersöka och beskriva vad för 
arbetsbesvär personer med ADHD upplever i Sverige.  

Påståendena om arbetsrelaterade besvär utformades som påståenden med en horisontell design där 
personerna fick bestämma vilket alternativ som passar bäst överens med deras uppfattning. 
Påståendena besvarades på en ordinalskala med fem svarsalternativ där 1 = aldrig, och 5 = Alltid (se 
bilaga 1). På grund av verktygets tidigare nämnda restriktioner kunde inte de övriga alternativen för 
varje påstående rubriceras som svarsalternativen Aldrig eller Alltid, utan framstod endast som ett 
siffervärde. 

Deltagarna behövde besvara samtliga sex bakgrundsfrågor för att kunna gå vidare till avsnittet med 
påståendena om arbetsrelaterade besvär. Dock behövde deltagarna inte besvarar varje påstående 
för att kunna gå vidare till nästa, utan kunde hoppa över eller avbryta när som helst.  

För att undersöka om enkäten var användbar utfördes en pilotstudie. Deltagarna i pilotstudien ska 
enligt Eljertsson (27) vara liknande de deltagarna som senare ska ingå i den slutliga enkäten eftersom 
personer ofta inte uppfattar frågor eller svarsmöjligheterna på samma sätt. Fem deltagare ingick i 
pilotstudien och samtliga uppfyllde kriterierna vilka var likadana som för enkätstudien. Deltagarna 
rekryterades genom författarnas personliga kontaktnät och författarna kunde därefter få skriftlig 
respons. Resultatet av pilotstudien visade att frågorna och påståendena var lämpliga samt begripliga, 
vilket innebar att ingenting ändrades. Pilotstudien bekräftade att enkätverktyget Google forms var 
ett lämpligt instrument för huvudstudien. 

4.5 Dataanalys 

Från Google Forms exporterades rådata från Excel till IBM SPSS statistics (version 23; SPSS, Chicago, 
IL, USA) där den statistiska analysen utfördes. Deskriptiv statistik användes för att analysera 
bakgrundsinformationen och för deltagarnas ålder och diagnosålder beräknades medelvärde, 
standardavvikelse och range. Antal deltagare och procentandel per kategori beräknades för kön, 
arbetslivserfarenhet, arbetssituation och högsta utbildningsnivå 

För påståendena gällande besvär i arbetslivet beräknades antal svar per påstående, median och 
procent.  

4.6 Etiska överväganden 

Deltagarna i studien fick skriftlig information om studien innan de genomförde enkäten. 
Informationsbrevet gav deltagarna information om bland annat att de deltar frivilligt och att allt 
material behandlas konfidentiellt och att de när som helst kan lämna studien utan att behöva ange 
anledning, vilket också beskrivs av Ejlertsson (27) som viktigt att informera om.  

En enkätstudie kan enligt författarna anses oskyldig gällande risk, men vissa frågor och påstående 
skulle kunna skapa obehag hos vissa deltagare. Därför ska alltid en värdering ske mellan nytta och 
risk (27). I denna studie svarar deltagarna på frågor och påståenden om sig själva vilket kan skapa ett 
visst obehag hos vissa deltagare. Det är dock viktiga frågor och påståenden för studien som bidrar 
med viktig och självupplevd information till forskning inom ADHD. 
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5. Resultat 

 

I denna del redovisas resultatet av deltagarnas svar i enkäten gällande ADHD och arbetsrelaterade 
besvär. I 5.1 presenteras resultatet om deltagarna i studien. I 5.2 presenteras resultatet om 
deltagarnas besvär i arbetslivet.  

5.1 Deltagarna 

Enkäten besvarades av 693 personer på Facebook. För att bilda en uppfattning om deltagarnas 
karaktäristika, ställdes frågor om deras ålder, kön, ålder vid diagnosticering och högsta 
utbildningsnivå (se tabell 1).  

Tabell 1: Deltagarnas ålder, ålder vid diagnos, kön och högsta utbildningsnivå. 

 Medelvärde ± SD Range 

Ålder (år) 33 ± 8 18-45 
Ålder vid diagnos (år) 28 ± 10 2-45 

 Antal (n) Procent (%) 

Kön    
Kvinna 529 76 
Man 156 23 
Annat 8 1 
Högsta utbildningsnivå    
Grundskola 128 19 
Gymnasium/Komvux 368 53 
Folkhögskola/Yrkeshögskola 56 8 
Universitet/Högskola 141 20 

SD = Standardavvikelse är måttet på hur mycket de olika värdena avviker från medelvärdet 
Range = Anger spridning med det lägsta och högsta resultatet 
n = Antal deltagare 
 
Deltagarna i denna enkätstudie visade en varierande arbetslivserfarenhet och knappt hälften (41 %) 
hade 1-7 års arbetslivserfarenhet. Resterande deltagare hade 8-14 år (25 %), 15-21 år (20 %) och 22-
28 år (14 %). 
Frågan gällande deltagarnas nuvarande sysselsättning redovisas i procentform utifrån sju olika 
kategorier som angavs i enkäten; anställd (n = 407), arbetslös (n = 63), egen företagare (n = 23), 
pensionär (n = 18), sjukskriven (n = 95), student (n = 53) och annat (n = 34) (se figur 1). 
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Figur 1: Resultat av deltagarnas nuvarande sysselsättning. 
 
5.2 Självupplevda besvär i arbetslivet 
Nedan redovisas resultat om deltagarnas självupplevda besvär i arbetslivet. Resultat som berör 
besvär gällande exekutiva funktioner redovisas i antal deltagare, median och svarsfrekvens i procent. 
Resultatet för påståendet: ”Jag blir lätt distraherad under mina arbetsuppgifter” visade att 98 % 
upplever det som ett besvär, varav 67 % av dom upplever det ofta eller alltid under 
arbetsuppgifterna (se tabell 2). Svarsalternativen har kvantifierats som 1 = aldrig, 2 = sällan, 3 = 
ibland, 4 = ofta och 5 = alltid. 

Tabell 2: Resultat av upplevda besvär i olika arbetsuppgifter gällande exekutiva funktioner. De 
vågräta staplarna visar deltagarnas svar i procent i färgerna blå = aldrig, orange = sällan, grå = Ibland, 
gul = ofta och grön = alltid.  

  Påstående Median 

Jag blir lätt distraherad under mina arbetsuppgifter (n = 684) 

 
4 = ofta 

Jag upplever uppmärksamhetsbesvär under arbetsuppgifter (n = 691) 

 

4 = ofta 

Jag har besvär att koncentrera mig under arbetsuppgifter (n = 680) 

 

3 = ibland 

Jag överarbetar arbetsuppgifter (n = 682) 

 

4 = ofta 

Jag upplever glömska under arbetsuppgifter (n = 668) 

 

4 = ofta 

Jag har besvär med arbetsuppgifter som ställer krav på min läsförståelse (n = 677) 

 

3 = ibland 

Jag upplever besvär med planering under arbetsuppgifter (n = 682) 

 

4 = ofta 

Jag har besvär att passa tider på arbetet (n = 685) 

 

2 = sällan 
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Resultat som berör arbetsrelaterade besvär av emotionell karaktär redovisas i antal deltagare, 
median och svarsfrekvens i procent. Resultatet för påståendet: ”Jag upplever rastlöshet under 
arbetsdagen” visade att 66 % upplever detta som ett besvär ofta eller alltid under arbetsdagen (se 
tabell 3).  
 
Tabell 3: Resultat av upplevda emotionella besvär i olika arbetsuppgifter. De vågräta staplarna visar 
deltagarnas svar i procent i färgerna blå = aldrig, orange = sällan, grå = ibland, gul = ofta och grön = 
alltid. 

Påstående Median 

Jag upplever rastlöshet under arbetsdagen (n = 686) 

 

4 = ofta 

Jag upplever humörsvängningar under arbetsdagen (n = 684) 

 

3 = ibland 

Jag känner oro/ångest inför eller under arbetsuppgifter (n = 683) 

 

3 = ibland 

Jag upplever besvär med socialt samspel under arbetsdagen (n = 677) 

 

3 = ibland 

 

 

6. Diskussion 

 

Syftet med studien var att beskriva självupplevda besvär i arbetslivet hos vuxna med diagnosticerad 
ADHD. Huvudfyndet med denna studie är att vuxna personer i Sverige med ADHD upplever besvär i 
arbetslivet. Ett antal besvär har visats vara mer frekvent framträdande hos deltagarna. Påståendena 
som rörde uppmärksamhet, överarbetning, glömska, planering, distraktion samt rastlöshet fick ett 
högre medianvärde än resterande påståendena och visar att inom dessa kategorier upplever 
deltagarna ofta besvär. I 6.1 presenteras resultatdiskussionen om självupplevda besvär i arbetslivet. I 
6.2 presenteras diskussionen om deltagarna och i 6.3 presenteras metoddiskussionen. 

6.1 Självupplevda besvär i arbetslivet 

Denna studies resultat gällande uppmärksamhet, överarbetning, glömska, planering, distraktion och 
rastlöshet är i linje med tidigare fynd som Adamou et al. (19) redovisar. Forskarna har kartlagt att 
dessa besvär kan vara framträdande för personer med ADHD under arbetstid. Vidare är dessa fynd 
liknande de i Biederman et al. (20), som har upptäckt att individer med ADHD själva rapporterar 
bland annat besvär och störningar i uppmärksamhet och koncentration under utförande av 
arbetsuppgifter, till skillnad från studiens odiagnostiserade kontrollgrupp som inte upplevde dessa 
besvär. Uppmärksamhetsstörning är som tidigare nämnt ett av huvudsymptomen för ADHD (6) och 
är enligt denna enkätstudie även ett av de framträdande besvären i arbetslivet. Enligt Biederman et 
al. (20) leder dessa besvär till lägre sannolikhet för exempelvis befordran och framgång inom 
yrkeslivet för vuxna personer med ADHD.  

Distraktion under arbetsuppgifter upplevde sammanlagt 98 % av deltagarna besvär med (se tabell 2) 
och är ett av de besvär som har beskrivits som framträdande. Detta har även redovisats som ett 
centralt besvär i Shifrin et al. (23) studie gällande yngre vuxna med ADHD och upplevda besvär under 
arbete. Underliggande orsaker till denna problematik kan bero på bland annat en inre rastlöshet och 
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på grund av detta en oförmåga att koncentrera sig på specifik uppgift. Denna inre rastlöshet som kan 
leda till distraktion, är dock inte alltid synlig utan kan maskeras genom ett lugnt yttre framträdande 
(22). Lätt distraktion och lösningar för att motverka detta hos yrkesverksamma personer med ADHD, 
kan således antas vara ett viktigt fokus för exempelvis arbetsterapeuter när planering av åtgärder ska 
genomföras. Det blir dock viktigt att ha i beaktande att ett lugnt yttre inte behöver innebära ett lugnt 
inre, och att personen kan dölja en rastlöshet som tar sig uttryck i lätt distraktion. Upplevd rastlöshet 
under arbetsdagen erhöll även ett högt medianvärde (se tabell 3) i denna enkätstudie. Enligt tidigare 
studier (19, 22-23), har detta beskrivits som ett huvudbesvär som känns av väldigt frekvent under 
utförande av arbetsuppgifter enligt personer med ADHD. Rastlöshet är av betydelse för arbetsgivare 
och arbetskamrater att ha kännedom om och vara uppmärksamma på, för att undvika inre växande 
besvär hos personen med ADHD som till slut kan leda till försämrad arbetsförmåga.  

Att passa tider på arbetet hade ett lägre medianvärde (se tabell 2) i jämförelse med andra påstående 
i denna studies resultat. Detta gör att denna studie inte kan presentera detta som ett framträdande 
besvär. Det får dock inte glömmas att flera deltagare hade besvär med att passa tider på arbetet. 71 
% av samtliga 685 deltagare som besvarade påståendet upplevde det som ett besvär (se tabell 2). 
Planeringsförmågan avseende arbetsuppgifter var något som deltagarna generellt hade svårigheter 
med i denna studie. Författarna till denna enkätstudie trodde att planering och att passa tider skulle 
visa liknande resultatet, dock visade det sig att det fanns viss skillnad mellan de. Adamou et al. (19) 
studie redovisade att personer med ADHD kan ha besvär med tider på arbetet och planering av 
arbetsuppgifter. Denna studie motsäger inte något av den tidigare forskningen, dock stärker den att 
personer med ADHD har svårigheter med planering av arbetsuppgifter. Dessa besvär kan vara grund 
för att vardagslivet i övrigt känns utom kontroll samt att de olika krav man har i livet upplevs som för 
påfrestande (14). För att förbättra planeringsförmågan kan personer med nedsatt kognitiv funktion 
få exempelvis en personlig tidtabell. Den fungerar som en kalender för att kunna planera dagar och 
veckor så att aktiviteter inte glöms bort samt att det inte blir för mycket aktiviteter varje dag (13). 
Arbetsterapeuten kan även förskriva tidshjälpmedel, exempelvis alarmklockor som signalerar när 
något ska avslutas eller påbörjas, checklistor som individen kan använda för strukturering av 
arbetsuppgifter eller föreslå dagsscheman för att kunna organisera hela arbetsdagen (19).    

Gällande överarbetning av arbetsuppgifter visade resultatet att 59 % av deltagarna upplever detta 
ofta eller alltid (se tabell 2). Detta bekräftar tidigare studiers resultat (19) som visar att personer med 
diagnosen ADHD kan utveckla arbetsnarkomani om de finner arbetsuppgifterna mycket motiverande 
och intressanta. Detta kan bero på att exempelvis underliggande hyperaktivitet förstärker motivation 
och överarbetning kan uppstå (19). Arbetsterapeuten kan exempelvis erbjuda information till 
arbetsgivaren om att denna problematik kan uppstå och föreslå att arbetsgivaren upprätthåller 
regelbundna möten med individen för att se hur arbetet går, och därmed se ifall individen ofta ligger 
väldigt långt före planeringen i sina uppgifter. Ett annat alternativ är att erbjuda hjälpmedel i form av 
alarmklocka som kan ringa med jämna mellanrum och se till att individen tar raster i arbetet vid 
arbetsuppgifter som är potentiella för överarbetning (23). Det är dock diskutabelt om detta resultat 
endast innebär en problematik eller om detta kan användas positivt som en fördel av arbetsgivare 
och individen vid valet av arbetsuppgifter. 

Upplevda besvär gällande deltagarnas läsförståelse varierade med bred spridning över 
svarsalternativen. Medianvärdet för detta påstående visade att deltagarna generellt upplever dessa 
besvär ibland (se tabell 2). Enligt tidigare studier är läsförståelse en problematik hos personer med 
ADHD, vilket förmodligen beror på svårigheter med uppmärksamhet vid läsning jämfört med 
odiagnostiserade individer (20). Variationen för svarsalternativen i denna enkätstudie beror antingen 
på att läsförståelsen varierar hos deltagarna eller för att arbetsuppgifterna ställer olika krav på 
deltagarnas läsförståelse i på arbetet. Praktiska arbetsuppgifter ställer generellt mindre krav på 
läsförståelse. Det ställs dock högre krav på personers läsförståelse idag jämfört med tidigare 



 

12 

 

eftersom de tidigare mer traditionella fysiska arbetsuppgifterna sakta minskar och ersätts med 
arbetsuppgifter som ställer högre krav på individens mentala förmåga (15). 

Humörsvängningar under arbetsdagen var ett vanligt besvär hos deltagarna. Resultatet visade att 48 
% upplevde besvär med humörsvängningar ofta eller alltid (se tabell 3) och svarsfrekvensen för detta 
påstående var hög (n = 684). Resultatet visade att denna problematik kan belysas som relativt central 
eftersom många av deltagarna känner besvär med humörsvängningar. Enligt tidigare forskning har 
humörsvängningar på arbetsplatsen hos personer med ADHD varit vanligt förekommande, och 
härstammande från själva diagnosens grundsymptom såsom exempelvis hyperaktivitet, 
ouppmärksamhet och impulsivitet (19). Adamou et al. (19) studie visade att ökade stressnivåer till 
följd av exempelvis oförmåga att hinna med arbetsuppgifter, följa instruktioner eller ostruktur i det 
egna arbete, vilket kan leda till svängande humör hos yrkesverksamma personer med ADHD (19). 
Detta är intressant att diskutera eftersom odiagnostiserade personer med stor sannolikhet kan 
uppvisa humörsvängningar som följd av exempelvis stressig arbetsmiljö. Den särskiljande faktorn 
mellan individer med eller utan ADHD blir således att risken för svängande humör är större hos 
personer med ADHD då de sannolikt har diagnosens underliggande symptom som även kan bidra till 
bland annat frustration eller stress och i sin tur humörsvängningar.  
För underlätta eller motverka humörsvängningar på arbetsplatsen hos personer med ADHD kan en 
arbetsterapeut kopplas in för att bland annat utreda situationen och kartlägga vilka faktorer som kan 
förändras eller anpassas efter individens specifika behov (28). Enligt Nadeau (14) bör en utredning 
göras initialt för att se exempelvis vilka styrkor och svagheter den yrkesverksamme med ADHD har, 
vilka mål personen kan ha med sitt arbete och även se över tidigare arbetshistorik samt eventuella 
besvär som fanns då (14). Förslag på åtgärder som en arbetsterapeut kan använda för att anpassa 
miljön eller aktiviteten är genom att föreslå individen till en lugnare plats på arbetet och således 
minska stressnivån från yttre stimuli, eller införa fler korta raster under arbetsdagen för att den inre 
rastlösheten eller hyperaktiviteten inte ska påverka koncentrationen negativt och således även 
humöret (19). 

Att uppleva oro och ångest under eller inför arbetsuppgifterna gör 77 % av deltagarna (se tabell 3) 
ibland, ofta eller alltid. Personer med ADHD kan i större utsträckning drabbas av olika psykiska besvär 
som oro och ångest (16), depression, utmattningssyndrom, bipolär störning osv. (4) som kan leda till 
försämrad produktivitet på arbetsplatsen (16). Problem som rastlöshet och 
koncentrationssvårigheter kan bidra till nedsatt sinnesstämning i form av bland annat ångest (29). 
Misslyckande i arbetslivet kan leda till en negativ självbild och ångest (18), vilket författarna i denna 
enkätstudie tror att flera av deltagarna har erfarenheter ifrån vilket gör att de är rädda att inte 
prestera på deras arbetsplats. Om besvären inte åtgärdas eller ignoreras på arbetsplatsen kan det på 
längre sikt leda till exempelvis långtidssjukskrivning och sjukersättning istället för vanlig inkomst (16). 
Personer med ADHD kan uppnå framgång i arbetslivet utifrån ett antal olika inre och yttre faktorer. 
Inre faktorer är att exempelvis att personen tar kontroll över sitt liv. Yttre faktorer kan vara att 
personen har bland annat socialt stöd, med en stöttande och förstående omgivning (14). 
Arbetsterapeuten kan ta med omgivningen och miljö som en del av åtgärdsplanen för att optimera 
de yttre faktorerna (30). Miljön möjliggör och skapar resurser som skapar valfrihet hos människan att 
välja och göra saker. Miljöns resurser kan underlätta aktivitetsutförande och ge människor 
vägledning i den fysiska och sociala miljön (30), som exempelvis arbetsplatsen. Vid ångest kan 
arbetsterapeuten och klienten ha samtal, där arbetsterapeuten kartlägger klientens copingstrategier 
vid stress. Att identifiera de olika copingstrategierna är viktigt eftersom det gör klienten medveten 
om de egna resurserna för att klara av stressiga situationer och miljöer (31). 

Angående besvär med det sociala samspelet under arbetsdagen visade resultatet en median på 3 
=ibland, vilket visar att flera deltagare upplever besvär med det sociala samspelet. Deltagarna i 
enkätstudien kan alltså ha besvär med det sociala samspelet under arbetsdagen, dock är det inget 
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framträdande besvär hos denna studiepopulation. Besvär med social interaktion kan uppstå i tidig 
ålder och det är vanligt att det kvarstår till vuxen ålder (4, 7).  

Arbetsterapeuten kan arbeta med identifiera klientens styrkor och därefter hitta arbete eller 
arbetsstruktur som tar användning av dessa styrkor, vilket kan ge större chans att lyckas i arbetslivet 
(32). Dock är det viktigt att arbetsterapeuten försöker förstå individens viljekraft och arbetar med 
intressen hos individen för att fylla livet med energi och mening (33). Viljekraften har en viktig 
inverkan på aktivitetslivet (33). Både styrkor och viljekraft hos individer med ADHD bör således 
betraktas vid utredning och åtgärder på deras arbetsplats för att kunna erbjuda en lösning som tar 
hänsyn till inte enbart arbetsuppgiften och arbetsgivarens krav utan även den enskilde individens 
synpunkt.  

Med kunskap från denna studie och andra liknande studier, kan arbetsterapeuten informera klienten 
samt dennes omgivning som exempelvis arbetskollegor och chefer på arbetsplatsen om de 
framträdande besvären och hur arbetsmiljön kan anpassas efter dessa. Enligt Adamou et al. (19) är 
arbetsgivare ofta dåligt informerade angående sina anställdas besvär eller problematik, vilket 
resulterar i sämre förståelse för den anställdes tillvaro på arbetsplatsen. Vidare ger en sådan 
information godare förståelse från omgivningen när besvären blir aktuella och påtagliga under 
arbetsdagen. 

Arbetsterapeutens kunskap grundad i bland annat olika teoretiska modeller som berör 
aktivitetsbalans och främjandet av ett liv där aktivitet står i fokus (34), innebär att individer med 
diagnosticerad ADHD som är yrkesverksamma kan ha stor nytta av arbetsterapeutiska utredningar 
och insatser. Arbetsterapeuten kan genomföra en utredning för att kartlägga vilket eller vilka besvär 
personen har mest problem med på sin arbetsplats (14). För att komplettera med ytterligare viktig 
information skulle arbetsterapeuten kunna, i den utsträckning sekretessregler tillåter, samla in 
information från chefer, arbetsledare och kollegor, utöver den individuella informationen från 
klienten.  Därefter blir arbetsterapeutens roll att formulera målsättningar och införa åtgärder, i 
samråd med klienten, som kan underlätta eller motverka de upplevda besvären på arbetsplatsen 
(14). Arbetsterapeuten kan vidare fungera som ett stöd för klienten och regelbundet följa upp hur de 
aktuella åtgärderna fungerar, om målsättningar har uppnåtts, samt om något behöver omvärderas 
och förändras utifrån ändrad arbetssituation (14). 

Alla åtgärder som införs för individen kan vara något i mindre eller större skala, exempelvis allt ifrån 
en diskret alarmklocka som finns på individens kontor för att påminna om något till att 
rekommendera omplacering på arbetsplatsen för att hantera distraktionsproblematiken. Det viktiga 
blir att individanpassa åtgärderna efter klientens unika behov utifrån dennes ADHD diagnos. 

6.2 Deltagarna 

Denna studies deltagare hade en intressant könsfördelning eftersom 76 % av deltagarna var kvinnor 
(se tabell 1). Författarna till enkätstudien valde att diskutera denna könsskillnad kortfattat, främst då 
ingående diskussion om detta skulle avvika från studiens huvudsyfte. I populationsstudier har det 
kartlagts att det är två till tre gånger vanligare att pojkar i skolålder har diagnosticerad ADHD jämfört 
med flickor (4). I en svensk studie av Kadesjö et al. (35) hade ADHD en prevalens hos flickor på 3,7 % 
mellan 6 och 14 år och hos pojkar 6,6 %. Studien visade också att pojkarnas symptom avtog mer än 
flickornas med ökad ålder (35). Studier på vuxna med ADHD är bristfällig jämfört med studier på barn 
och ungdomar (4). Som tidigare nämnt kan vissa symptom som utvecklas i barndomen kvarstå till 
vuxenålder men ha olika problematiska uttryck (5). Om kvinnors symptom kvarstår mer än mäns i 
vuxenålder kan det vara en orsak till varför fler kvinnor har svarat på enkäten eftersom det kanske är 
fler kvinnor som upplever besvär av sin ADHD. En annan orsak kan vara att kvinnor med symptom på 
ADHD söker hjälp i större utsträckning än män (36), vilket kan innebära att det kan vara fler kvinnor 
som med i Facebook grupper med ADHD anknytning för att inskaffa information från andra 
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medlemmar i liknande situation. Kvinnor är även generellt mer aktiva än män på sociala medier. Det 
har visats att för dagliga besök på Facebook är det skillnad mellan könen, där 53 % är kvinnliga 
besökare i jämförelse med 41 % män (37). Detta kan delvis förklara könsfördelningen i denna studie.  

Deltagarnas ålder i studien hade en spridning från 18 till 45 år vilket kan förklaras av användning av 
Facebook årligen hos den svenska befolkningen är 16-25 år (95 %), 26-35 år (85 %) och 35-45 år (73 
%) (37). Diagnosåldern var relativt hög hos deltagarna och vårt antagande är att personer som 
diagnosticerats med ADHD i vuxen ålder känner större behov att söka information och stöd, vilket 
kan förklara att dessa deltagare är aktiva på Facebook-grupper med anknytning till ADHD. 

Deltagarnas högsta utbildningsnivå varierade i denna studie vilket är positivt eftersom studien 
eftersökte både låg- och högutbildade för att få en bred representation av populationen som möjligt. 
Det är små skillnader mellan låg- och högutbildade i Facebook användning (37). Deltagarnas 
arbetslivserfarenhet visade en varierande spridning, dock hade cirka 41 % en arbetslivserfarenhet på 
1-7 år (se Nuvarande sysselsättning). Mer än hälften av deltagarna (59 %) var idag anställda (se figur 
1).  
Arbetslösheten hos deltagarna i studien var 9 % och den är lite högre än Sveriges arbetslöshet i 
september 2015 på 6,7 % (38). Detta bekräftas i andra studier om arbete och ADHD, där personer 
med ADHD i större utsträckning är arbetslösa jämfört med odiagnostiserade personer (17-18). 

Sjukskrivna deltagare i studien var 14 %, vilket är en betydligt högre siffra än Försäkringskassans 
statistik från 2014 (39). I rapporten över pågående sjukfall per 1000 personer visades det att 2,9 % av 
de registrerade försäkrade i Sverige har varit sjukskrivna i minst 29 dagar (39). Författarna till denna 
enkätstudie förvånades över de höga procenten sjukskrivningar hos deltagarna i studien och en 
spekulation är att sjukskrivna i större grad har mer tid och möjlighet att vara aktiva på Facebook 
jämfört med personer med annan sysselsättning som exempelvis student, anställd och egen 
företagare. Detta kan vara en förklaring till varför det är fler personer som har svarat på enkäten som 
är sjukskrivna. En ytterligare påverkan är att misslyckande i arbetslivet kan leda till försämrat 
tillstånd, såsom exempelvis negativ självbild, nedstämdhet och ångest, vilket har visats i tidigare 
forskning (18), och således även till sjukskrivning. Det visades att mer än tre fjärdedelar var kvinnor i 
denna enkätstudie och enligt Försäkringskassan är kvinnor 3,9 % mer sjukskrivna än män 2 % (39). 
Detta kan vara en förklaring till de höga sjukskrivningsprocenten hos deltagarna. 
Sammanlagt 25 % av deltagarna är sjukskrivna, arbetslösa eller pensionerade (se figur 1). Detta anses 
av enkätstudiens författare som en väldigt hög andel av studiepopulationen och kan tolkas som att 
personer med ADHD har försämrade förutsättningar att få och behålla en anställning. Det är dock 
oklart om detta helt beror på de självupplevda besvären som har beskrivits, samt om denna 
generalisering kan göras mot hela populationen diagnosticerade individer med ADHD.  

I denna enkätstudie har författarna valt att inte beakta medicineringen för ADHD, då syftet var att 
undersöka deltagarnas nuvarande arbetsrelaterade besvär istället för att fokusera på medicinering. 
Författarna är medvetna om att deltagarnas arbetsrelaterade besvär kan påverkas huruvida de är 
medicinerade eller inte. Personer med ADHD kan dock använda centralstimulerande medicin och 
fortfarande ha besvär i arbetslivet, vilket även Socialstyrelsen (4) hävdar, eftersom medicinering med 
centralstimulantia inte kan bota ADHD. Enligt Muld et al. (40) kan medicinering reducera symptomen 
för ADHD, som exempelvis hyperaktivitet, och öka livskvaliteten i det dagliga livet för diagnosticerade 
individer. Dock kan inte medicinering säkerställa att kognitiv funktion hos individer med ADHD 
fungerar likadant som hos odiagnostiserade personer (40). Vidare kan medicinering mildra besvären 
vid ADHD, exempelvis genom att förbättra koncentration, kognitiva funktioner och minska 
humörsvängningar (4).   
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6.3 Metod 

Antalet deltagare i denna enkätstudie nådde enligt författarna en hög siffra (se tabell 1), vilket skulle 
kunna innebära en större möjlighet att uttala sig om den totala populationen som är eller har varit 
yrkesverksamma med ADHD de senaste två åren i Sverige gällande de beskrivna arbetsrelaterade 
besvären. Det stora antalet respondenter är dock endast en begränsad styrka i studien, eftersom en 
generalisering på hela populationen vuxna individer i Sverige med ADHD inte kan göras utifrån de 
resultat som har framkommit i enkätstudien. Bryman (41) hävdar att generalisering endast kan ske 
om urvalet kan presentera en hel population. I enkätstudien är urvalet således för litet och 
författarna kan inte säkerställa att alla deltagare uppfyller inklusionskriterierna.  

En digital enkät är en effektiv metod för att ta reda på information som uppfyller studiens syfte. 
Enligt Bryman (41) är digitala enkäter miljövänliga och medför låga kostnader eftersom det inte 
behövs kopior, kuvert eller porto. Digitala enkäter kan skickas och delas via internet vilket medför en 
effektivare svarsfrekvens jämfört med traditionell enkätinsamling. Detta beror på att deltagaren kan 
svara direkt när enkäten publiceras jämfört med att få den hem skicka, svara och sedan skicka 
tillbaka den. Digitala enkäter har inga geografiska begränsningar och ger fler svar (41). Det stora 
deltagarantalet i denna studie berodde även på att enkäten skickades ut i grupper på Facebook med 
anknytning till ADHD, vilket gjorde den tillgänglig för många människor. Grupperna hade egna 
inklusionskriterier för nya medlemmar exempelvis att man ska leva med diagnosen själv eller vara 
närstående till en individ med ADHD. Detta medför att svar kunde erhållas från rätt målgrupp för 
denna enkätstudie, vilket var personer med ADHD mellan 18-45 år, som arbetar eller har arbetat de 
senaste två åren med minst ett års arbetslivserfarenhet. Årligen besöker 84,3 % av alla personer 
mellan 18-45 år Facebook i Sverige (37). Det som är generellt en nackdel med enkätstudier är att det 
inte kan säkerställas till hundra procent att deltagarna uppfyller inklusionskriterierna. Detta kan 
medföra lägre validitet eftersom deltagare inte kan säkerställas som representativa för denna 
målgrupp. Dock har enkäter andra styrkor som exempelvis att de är tidseffektiva och generellt ger 
många svar, vilket gör det till en effektiv metod för att samla in data (27). Enligt Ejlertsson (27) är det 
färre människor som svarar på enkäter idag jämfört med 30-40 år sedan. Det viktigaste för att få 
deltagare att svara på enkäten är att de infinner den motiverande och meningsfull (27). Detta har 
enligt författarna till denna enkätstudie lyckades med eftersom informationsbrevet har varit 
informativt, ämnet är aktuellt och att deltagarna finner detta meningsfullt eftersom de vill bidra med 
forskning om deras diagnos ADHD.  

Den sociala mediesajten Facebook är i dagens samhälle ett fenomen som de flesta människor känner 
till och även brukar både privat och för arbetsmässiga syften. Facebooks målsättning är att erbjuda 
människor möjligheten att skapa en öppen och kommunikativ värld där delning och kontakt är 
ledorden (42). Facebook är rankat som världens största sociala nätverk på Internet och erbjuder ett 
enormt utbud av potentiella deltagare ur olika populationer till eventuella undersökningar i 
forskningssyfte (43). Några exempel på fördelar med att använda en social mediesajt som Facebook 
är bland annat låga kostnader och möjligheten att nå ut till stora populationer (43). Om deltagarna i 
denna studie ville ställa frågor om studien eller om enkäten, hade de möjlighet att göra det i 
kommentatorsfältet under enkäten. Författarna var aktiva flera gånger dagligen för att kunna svara 
på aktuella frågor från deltagarna. Detta kan medföra en hög reliabilitet eftersom enligt Ejlertsson 
(27) speglar reliabilitet tillförlitligheten i frågeinstrumentet eller enskilda frågor som exempelvis att 
frågorna är stabila.  
Andra fördelar med Facebook som bas för en studie är den goda prognosen för större snöbollsurval. 
Detta innebär att en studie kan få mycket stor spridning genom delningar av material och 
information som sker mellan personer och sidor på sajten. Eftersom många användare är aktiva på 
daglig basis på Facebook kan exempelvis en studie vara aktuell och i fokus under längre perioder 
(43). Författarna till denna enkätstudie upptäckte att deltagarna delade enkäten och länkade andra 
användare i kommentarsfältet, vilket per automatik ledde till ett snöbollsurval. Användare som blev 
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länkande kommenterade bland annat om de hade svarat på enkät eller om varför de inte kunde delta 
i studien. Användarna kunde även ”gilla” kommentaren med länken för att visa att de har deltagit 
eller uppmärksammat länkningen. 
Att använda Facebook som underlag för rekrytering av deltagare till en studie är diskutabelt utifrån 
de redovisade för- och nackdelarna. Författarna till denna enkätstudie anser dock att Facebook har 
fungerat väl som en plattform för att besvara studiens syfte. 

Enkätens påståenden gällande arbetsrelaterade besvär valdes utifrån tidigare resultat från studier 
från USA (17, 20, 22-23), Internationellt (19) och Norge (21). Detta gjorde att ämnena i påstående var 
relevanta för denna studie, vilket kan medföra hög validitet eftersom studien undersöker det som 
den syftar till att undersöka utifrån tidigare forskning. Enligt Ejlertsson (27) ska frågorna i enkäten 
formuleras och ställas på ett sätt som gör att de verkligen mäter det som är avsett. Att använda sig 
av tidigare forskning är relevant vid skapandet av enkäten (27). Den samlade kunskapen från tidigare 
studier (17, 19-23) utforskades i denna enkätstudie hos den svenska populationen med ADHD. 
Resultatet i denna studie visar också att påståendena var relevanta för denna population. De flesta 
deltagarna svarade på alla påståenden fast det inte var obligatoriskt. Den höga svarsfrekvensen kan 
innebära att påståendena har varit tydliga för deltagarna eftersom de har förstått och svarat på 
dessa. Under och efter pilotstudien fick författarna feedback av deltagarna angående om frågorna 
och påståendena var lämpliga och begripliga. Ingenting ändrades i enkäten, vilket visar att enkäten 
var tillförlitlig.  

Angående val av mätmetoder i resultatet valdes både median och procent för att presentera 
resultatet av enkätpåståendena. Enligt Ejlertsson (27) är ordinalskala mätvärden som medför en 
rangordning av deltagarna. Ordinalskalan kan inte användas vid beräkningar med något av de fyra 
räknesätten (27) eftersom svarsalternativet är exempelvis alltid och inte siffran fem. Detta gör att 
svarsalternativen inte kan presenteras som medelvärde, dock kan det presenteras som median 
eftersom data kan rangordnas (44). Medelvärde är vanligt vid statistiska analyser av kvantitativa 
variabler, men det finns tillfällen som exempelvis vid ordinalskala då median bör användas (44). 
Procent användes för att tydligt presentera svarsfrekvensen för varje svarsalternativ.  

De forskningsetiska principerna som togs i beaktande vid utformning och publicering av denna 
enkätstudie framkom i informationsbrevet och uppfattades korrekt av studiedeltagarna då inga 
frågor uppstod gällande detta område. Vissa frågor och påståenden kunde skapa visst obehag hos 
vissa deltagarna, vilket författarna var medvetna om, men genom att informera om möjligheten att 
avbryta sitt deltagande när som helst minimerades risken för detta. Vidare kunde författarna se att 
studiedeltagarna såg större nytta än risk med sitt deltagande eftersom flertalet positiva 
kommentarer och åsikter kunde observeras på de utvalda grupperna på Facebook. 

 

 

7. Slutsats 

 

Vuxna personer i Sverige med ADHD upplever besvär i arbetslivet, vilket skulle kunna påverka deras 
arbetsprestation. Besvären som symptomen orsakar uttrycker sig på olika sätt för den enskilde, dock 
innebär alla besvär ofta en försvårad arbetstillvaro. Det som har beskrivits som framträdande besvär 
i denna studie är i linje med tidigare forskning som har visat liknande resultat (17, 19-23). En 
intressant aspekt med denna enkätstudie är att det är den första i sitt slag, enligt författarnas 
kännedom. Användandet av en social mediesajt som Facebook har tidigare aldrig använts för att 
rekrytera studiedeltagare inom detta ämne, och inte heller har en liknande studie genomförts i 
Sverige.  Vidare är det stora antalet respondenter en styrka i denna studie som ger större tyngd åt 
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resultatet. Troligen hade en traditionell enkätinsamling med utskickade enkäter per brev, inte 
genererat en lika hög svarsfrekvens under samma tidsperiod som denna digitaliserade variant.  

Slutligen anser författarna att arbetsterapeuters roll bör bli mer framträdande inom detta område 
eftersom individer med diagnosticerad ADHD kan ha stor nytta av deras kunskap, exempelvis att 
anställa fler arbetsterapeuter inom bland annat företagshälsovård kan vara ett nytt och effektivt sätt 
för arbetsgivare att erbjuda stöd och anpassning inom arbetet för anställda med diagnosticerad 
ADHD. Arbetsterapeuter kan informera arbetsgivare och föreningar med ADHD-anknytningar som 
exempelvis Attention om att de kan få kännedom gällande arbetsterapeutisk hjälp och hur denna kan 
tillämpas för diagnosticerade individer på arbetsplatser. 

Arbetsterapeuter som är verksamma inom bland annat arbetsrehabilitering kan ha nytta av denna 
studies resultat eftersom ett antal olika besvär har visats vara framträdande, och detta blir således 
god kunskap att ha i beaktande vid exempelvis utredningar och planerade insatser för personer med 
denna problematik.  

För framtida forskning inom ämnet anser författarna att en kvalitativ intervjustudie med personer 
med ADHD inom specifika yrken skulle vara intressant, för att undersöka vad i de specifika 
arbetsuppgifterna som dessa personer får besvär med (och använda sig av intervju som metod för att 
få en djupare förståelse). Alternativt undersöka vilka arbetsterapeutiska åtgärder som kan användas 
för att bemöta de framträdande arbetsrelaterade besvären enligt denna studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

8. Referenser 

 

1. Coole, C. McBean, J & Drummond, A. The identification of research priorities for UK occupational 
therapists in work rehabilitation. Int J Ther Rehabil, Jul2015; 22(7): 329-337. 

2. Choudhary, S. Viner, S & Kirsh, B. How do occupational therapists asses work readiness among 
mental health consumers? Occupational Therapy in Mental Health, 2015; 31:266-282. 

3. Creek, J. The knowledge base of occupational therapy. In: Creek, J & Lougher, L, editors. 
Occupational Theraphy and Mental Health. Fourth edition. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2008. p. 
31-55. 

4.  Socialstyrelsen. Kort om ADHD hos barn och vuxna: En sammanfattning av Socialstyrelsens 
kunskapsöversikt. [Internet] Socialstyrelsen 2004. (Citerad 9 Nov 2015). Hämtad från: 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10347/2004-110-7_20041107.pdf 

5. Russell V, Oades R, Tannock R, Killeen P, Auerbach J, Johansen E, et al. Response variability in 
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: a neuronal and glial energetics hypothesis. Behav Brain 
Funct, 2006 Aug 23;(2):30. 

6. American Psychiatric AssociationAmerican Psychiatric Association. DSM-5 Task Force.. Diagnostic 
and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5. ed. Arlington, Va.: American Psychiatric 
Association; 2013. 

7. Cheung K, Wong I, Ip P, Chan P, Lin C, Wong L & Chan E. Experiences of adolescents and young 
adults with ADHD in HongKong: treatment services and clinical management. BMC Psychiatry, 2015 
May 1;15(1):95. [Epub ahead of print].    

8. Simon V, Czobor P, Bálint S, Mészáros A & Bitter I. Prevalence and correlates of adult attention-
deficit hyperactivity disorder: meta-analysis. Br J Psychiatry. 2009 Mar;194(3):204-11. 

9. McCombie R, O’Connor S & Schumacher S. A comparative investigation of personality traits 
between two allied health professions: Occupational therapy and physiotherapy. Int J Ther Rehabil, 
2015; 22(8): 377-384. 

10. Latham, CAT. Conceptual Foundations for Practice. In: Radomski MV, Latham CAT, editors. 
Occupational therapy for physical dysfunction. Seventh edition. Philadelphia: Wolters Kluwer 
Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2014. p. 1-23. 

11. Cole MB & Tufano R. Applied theories in occupational therapy: a practical approach. Thorofare: 
Slack; 2008. 

12. Kielhofner G. Conceptual foundations of occupational therapy practice. 4. ed. Philadelphia: F. A. 
Davis; 2009. 

13. Radomski, MV & Giles, GM. Optimizing Cognitive Performance. In: Radomski MV, Latham CAT, 
editors. Occupational therapy for physical dysfunction. Seventh edition. Philadelphia: Wolters Kluwer 
Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2014. p. 725-752. 

14. Nadeau, K. Career choices and workplace challenges for individuals with ADHD. J Clin Psychol, 
2015; 61:(5):549-63. 

15. Wisenthal A & Krupa T.  Cognitive work hardening: A return-to-work intervention with 
depression. Work, 2013;45(4): 423-430. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Simon%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19252145
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Czobor%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19252145
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%A1lint%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19252145
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%C3%A9sz%C3%A1ros%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19252145
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bitter%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19252145


 

19 

 

16. Kupper T, Haavik J, Drexler H, Ramos-Quiroga J, Wermelskirchen D, Prutz C, et al. The negative 
impact of attention-deficit/hyperactivity disorder on occupational health in adults and adolescents. 
Int Arch Occup Environ Health, 2012 Nov;85(8):837-47.  

17. Sarkis, E. (2014). Addressing Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in the workplace. Postgrad 
Med, 2014 Sep;126(5): 25-30. 

18. Brar A. Livet med ADHD - Konsekvenser och inifrånperspektiv. Socialmedicinsk tidskrift 2013 (3): 
319-27. 

19. Adamou M, Arif M, Asherson P, Aw T-C, Bolea B, Coghill D, et al. Occupational issuses of adults 
with ADHD. BMC Psychiatry. 2013 Feb 17;3:59.  

20. Biederman J, Mick E, Fried R, Aleardi M, Potter A & Herzig K. A Simulated Workplace Experience 
for Nonmedicated Adults With and Without ADHD. Psychiatr Serv. 2005 Dec: 56(12):1617-20. 

21. Fredriksen M, Dahl A, Martinsen E, Klungsoyr O, Faraone S & Peleikis D. Childhood and persistent 
ADHD symptoms associated with educational failure and long-term occupational disability in adult 
ADHD. Atten Defic Hyperact Disord.2014 Jun; 6(2):87-99. 

22. Fried R,  Surman C, Hammerness P, Petty C, Faraone S,  Hyder L, et al. A controlled study of a 
simulated workplace laboratory for adults with attention deficit hyperactivity disorder. Psychiatry 
Res. 2012 Dec 30;200(2-3):949-56. 

23. Shifrin J, Proctor B & Prevatt F. Work Performance Differences Between College Students With 
and Without ADHD. J Atten Disord. 2010 Mar;13(5):489-96. 

24. Isaksson Mettävainio B, Ahlgren C. Facilitating Factors for Work Return in Unemployed with 
Disabilities: A Qualitative Study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2004; 11:17-25. 
 
25. Holm, A & Jansson, M. Rehabilitering. 2, uppl. Stockholm; Liber, 2001. 
 
26. Facebook. Allmänt om grupper [Internet]. 2015 [uppdaterad 11 november 2015; citerad 12 
november 2015] Hämtad från: www.facebook.com/help/162866443847527/ 

27. Ejlertsson G. Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik. 3. [rev.] uppl. Lund: 
Studentlitteratur; 2014. 

28. Rigby, P & Craciunoiu, O. Assessing Environment: Home, Community, and Workplace Access and 
Safety. In: Radomski MV, Latham CAT, editors. Occupational therapy for physical dysfunction. 
Seventh edition. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2014. p. 306-337 

29. Teresa G-R & Diaz-Roman T. Vocal Hyperfunction in parents of children with attention deficit 
hyperactivity disorder. J Voice. 2015 May 13 [Epub ahead of print]. 

30. Kielhofner, G. Miljön och människans aktivitet. I Kielhofner G, redaktör. Model of human 
occupation: teori och tillämpning. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2012. p. 85-100. 

31. Radomski, MV & Roberts, P. Assessing Context: Personal, Social, Cultural and Payer-
Reimbursement Factors. In: Radomski MV, Latham CAT, editors. Occupational therapy for physical 
dysfunction. Seventh edition. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 
2014. p. 50-75. 

32. Rice, VJ. Restoring Competence for the Worker Role.  In: Radomski MV, Latham CAT, editors. 
Occupational therapy for physical dysfunction. Seventh edition. Philadelphia: Wolters Kluwer 
Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2014. p. 870-908. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19474462
http://www.facebook.com/help/162866443847527/


 

20 

 

33. Kielhofner, G. Viljekraft . I Kielhofner G, redaktör. Model of human occupation: teori och 
tillämpning. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2012. p. 35-52. 

34. Piersol, CV. Occupation as Theraphy: Selection, Gradation, Analysis, and Adaptation. In: Radomski 
MV, Latham CAT, editors. Occupational therapy for physical dysfunction. Seventh edition. 
Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2014. p. 360-393. 

35. Kadesjö, B.; Janols, L. O.; Korkman, M.; Mickelsson, K.; Strand, G.; Trillingsgaard, A. & Gillberg, C. 
The FTF (Five to Fifteen): the development of a parent questionnaire for the assessment of ADHD and 
comorbid conditions. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2004;13 Suppl 3:3-13. 

36. Biderman, J.; Faraone, SV, Spencer, T., Wilens. T., Mick, E. & Lapey, K. A. Gender differences in a 
sample of adults with attention deficit hyperactivity disorder. Psychiatry Res 1994;53:13-29. 

37. Findahl O. Svenskarna och Internet [Internet]. Stockholm: Internetstiftelsen i Sverige; 2014: 
[citerad 11 november 2015] Hämtad från: www.iis.se/docs/SOI2014.pdf 

38. Statistiska Centralbyrån.  Fortsatt minskad arbetslöshet bland unga [Internet]. Stockholm: 2015: 
[citerad 11 november 2015] Hämtad från: www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-
amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-
AKU/23265/23272/Behallare-for-Press/394996/ 

39. Försäkringskassan. Antal sjukfall per 1000 - öppna längdklasser unga [Internet]. Stockholm: 2015: 
[citerad 17 november 2015] Hämtad från: 
www.forsakringskassan.se/wps/portal/statistik/statistik_och_analys2/Sjuk/sjuk_rehabiliteringspenni
ng/pagsjfall_offstat3/pagsjfall_offstat3 

40. Muld,B., Jokinen, J., Bölte, S & Hirvikoski, T. Long-term outcomes of pharmacologically treated 
versus non-treated adults with ADHD and substance use disorder: a naturalistic study. J Subst Abuse 
treat. 2015 Apr;51:82-90  

41. Bryman A. Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber; 2011. 

42. Power A. Is Facebook an appropriate platform for professional discourse? Br J Midwifery, 
Feb2015; 23(2): 140-142 

43. Kosinski M, Matz S, Gosling D, Popov V & Stillwell D. Facebook as a research tool for the social 
sciences. Am Psychol, Sep2015; 70(6): 543-556. 

44. Ejlertsson G. Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB; 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

Bilaga 

 

Enkät – ADHD i arbetslivet 

Upplevda utmaningar och besvär under arbete hos dig med ADHD 
*Obligatorisk 

Kön * 
Markera endast en oval. 

o Man  
o Kvinna  
o Annat  

Ålder * 
 
Högsta utbildningsnivå * 
Ex. Grundskola, Gymnasium, etc. 
 
Nuvarande sysselsättning * 
Markera endast en oval. 

o Anställd  
o Egen företagare  
o Sjukskriven  
o Arbetslös  
o Pensionär  
o Student  
o Annat  

Sammanlagd arbetslivserfarenhet (år) * 
Markera endast en oval.  

o 1-7  
o 8-14  
o 15-21  
o 22-27  

Vid vilken ålder fick du diagnosen ADHD? * 
 
Jag upplever uppmärksamhetsbesvär under arbetsuppgifter  
Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 

 

Aldrig 
     

Alltid 

 
 
Jag har besvär att passa tider på arbetet  
Ex möten, deadlines etc.  
Markera endast en oval. 
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1 2 3 4 5 

 

Aldrig 
     

Alltid 

 
Jag upplever besvär med planering under arbetsuppgifter  
Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 

 

Aldrig 
     

Alltid 

 
Jag har besvär att koncentrera mig under arbetsuppgifter  
Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 

 

Aldrig 
     

Alltid 

 
Jag har besvär med arbetsuppgifter som ställer krav på min läsförståelse  
Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 

 

Aldrig 
     

Alltid 

 
Jag upplever rastlöshet under arbetsdagen  
Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 

 

Aldrig 
     

Alltid 

 
Jag upplever humörsvängningar under arbetsdagen  
Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 

 

Aldrig  
     

Alltid 

 
Jag känner oro/ångest inför eller under arbetsuppgifter  
Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 

 

Aldrig 
     

Alltid 

 
 
Jag överarbetar arbetsuppgifter  
Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 

 

Aldrig 
     

Alltid 

 
Jag blir lätt distraherad under mina arbetsuppgifter  
Markera endast en oval. 
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1 2 3 4 5 

 

Aldrig 
     

Alltid 

 
Jag upplever besvär med socialt samspel under arbetsdagen  
Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 

 

Aldrig 
     

Alltid 

 
Jag upplever glömska under arbetsuppgifter  
Markera endast en oval. 

 
1 2 3 4 5 

 

Aldrig 
     

Alltid 

 
Tillhandahålls av  
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