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Sammanfattning 
 

Fokusera på det du är bra på och ordna med hjälp med det du är mindre bra på. Det är ett genom-

gående tema i de svar jag fått på frågan om hur man som individ kan lyckas i karriären när man 

har koncentrationssvårigheter.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur man med koncentrationssvårigheter kan komma in 

på arbetsmarknaden, stanna kvar där och ha en framgångsrik karriär enligt sin egen värdering. 

Frågeställningarna vad kan individen göra själv och vad kan omgivningen göra har varit uppsat-

sens fokus som har ett tolkande synsätt och narrativ metod. Berättelserna från människor som 

antingen själva har koncentrationssvårigheter eller arbetar med människor som det har analyse-

rats med hjälp av teorier om motivation, stämpling och normalisering. 

En slutsats från berättelserna är att positiva stimuli är viktiga för människor med koncentra-

tionssvårigheter så att de jobbar med sådant som de tycker är stimulerande plus att man anpassar 

miljön och omgivningen efter deras individuella behov. En annan slutsats är att normen i samhäl-

let behöver ändras så att människor med koncentrationssvårigheter accepteras som de är istället 

för att stämplas. Ett sätt att ändra den normen och vidga vad som anses som normalt är att även 

privata företag ser människor med koncentrationssvårigheter som en tillgång. Alltför många krea-

tiva idéer, uppfinningar och problemlösningar förloras annars. Att ta till vara dessa människors 

förmåga är till fördel för såväl individen, näringslivet som samhället.  

 

Sökord: ADHD, DAMP, ADD, koncentrationssvårigheter, neuropsykiatriska funktionshinder 

karriär, arbetsmarknad, motivationsteori, positiva stimuli, stämpling, normalisering, CSR 
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1.  Introduktion 

 

”Vi har inte råd att slänga bort personer bara för att vi har en organisationsstruktur som inte 

passar dem. Då får vi istället ändra på strukturen” 

Olle Öberg, VD på Left is right (2007) 

 

Det talas allt mer om människor med koncentrationssvårigheter i vårt samhälle och allt fler, 

såväl barn som vuxna får diagnosen ADHD, trots långa kötider och långa svåra utredningar. 

Man uppskattar att 2-5 % av befolkning har medfödda koncentrationssvårigheter även om 

långt ifrån alla är diagnostiserade till ADHD. Med koncentrationssvårigheter, diagnostiserade 

eller ej, följer svårigheter att fungera i samhället, såväl i skolan som i yrkeslivet. Bland arbets-

lösa är andelen personer med ADHD sannolikt större än generellt i befolkningen. Enligt en 

undersökning är det bara 30 % av de vuxna som har diagnosen ADHD som arbetar (Svenska 

Dagbladet 2006). En annan undersökning visar på att 62 % av dem som har ADHD är arbets-

lösa (Lindqvist 2004). En bidragande orsak till det kan vara att arbetsmarknaden drastiskt har 

förändrats under det senaste decenniet.  

De lagar om likabehandling som finns för funktionshindret ADHD gäller först dels på hög-

skola/universitet samt för arbetslivet. Det finns inga motsvarande lagar för grundsko-

la/gymnasium. Med koncentrationssvårigheter är det svårt att klara sin skolgång. Särskilt pro-

blematiskt är det för barn med såväl ADHD som dyslexi och uppförandestörningar, en kom-

bination som inte är alltför ovanlig. Forskning visar att många från den gruppen som vuxna 

hamnar i kriminalitet och missbruk och man uppskattar att en så stor andel som 25 % av in-

ternerna på svenska fängelser har koncentrationssvårigheter. Med ADHD följer ofta även and-

ra diagnoser, som t.ex. dyslexi, depressioner, Aspergers syndrom och olika former av person-

lighetsstörningar vilket försvårar situationen ytterligare. Det är svårt för människor med kon-

centrationssvårigheter att fungera på arbetsmarknaden på samma villkor som de som kallas 

normala. De behöver ofta särskild anpassning av arbetsvillkoren. Villkor som ofta inte upp-

fylls då skola och arbetsgivare inte förstår eller har möjlighet att tillhandahålla de anpassning-

ar som behövs. Människor med koncentrationssvårigheter behöver ofta stöd och service från 

olika myndigheter, både statliga och kommunala. En förutsättning för att få det är att ha en 

diagnos på ADHD. (Socialstyrelsen 2007) 

På plussidan hos människor med koncentrationssvårigheter ligger deras ofta stora 
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kreativitet, problemlösningsförmåga och kapacitet till stark fokusering när uppgiften ger 

tillräcklig och rätt positiv stimuli och tillfredställelse. De positiva förmågorna är desamma 

som entreprenörer anses ha. Enligt en undersökning hade nästan 40 % av de undersökta 

entreprenörerna symptom som överensstämmer med ADHD (Levander & Raccuia 2001). 

Idén till att undersöka hur man kan ta tillvara de fördelar funktionshindret koncentrations-

svårigheter ger väcktes under hösten 2006 då det i flera tidningsartiklar skrevs om de arbets-

marknadsfördelar som kan finnas hos de med funktionshindret Aspergers syndrom där man 

har mycket stor koncentrationsförmåga men sämre social förmåga. De artiklarna visade på att 

om man vet om och tar hänsyn till de begränsningar som finns i funktionshindret kan stora 

fördelar dras. 

Dagens samhälle kännetecknas av allt mer kunskapsintensiv konkurrens där företag och 

organisationer behöver vara i ständig utveckling för att hänga med. För det behövs kreativitet. 

Att inte ta tillvara den kreativitet som finns hos människor med koncentrationssvårigheter är 

ett resursslöseri för såväl individen, näringslivet och samhället.  

 

1.1  Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur människor med koncentrationssvårigheter ska kun-

na ta tillvara sina fördelar och ta sig in på arbetsmarknaden och stanna kvar där. Från det föl-

jer samma frågeställning ur arbetsgivarnas och samhällets perspektiv: Hur ska företag och 

offentlig verksamhet ta tillvara den resurs som finns hos människor med koncentrationssvå-

righeter som nu ratas då de ofta anses som alltför störande och krävande. Vad behövs för att 

människor med koncentrationssvårigheter ska ses som en resurs? Vilka lösningar finns? Vad 

kan jag som individ göra och vad kan samhället, såväl det offentliga som privata göra? 
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2.  Bakgrund 

 

I det här kapitlet tas dels upp det jag hade med mig in i uppsatsarbetet som förförståelse och 

sådant som grundar för min frågeställning. Med utgångspunkt från uppsatsens titel börjar jag 

med att klargöra vad som i den här uppsatsen menas med begreppen koncentrationssvårighe-

ter och karriär. Koncentrationssvårigheter är en del i diagnosen ADHD. En diagnos är i prin-

cip nödvändig för att få stöd från samhället. Att ställa diagnos är svårt och tar lång tid samt är 

inte helt okontroversiellt. Eftersom det är svårt för människor med funktionshinder att komma 

in och stanna kvar på arbetsmarknaden samt arbeta med något som är tillfredställande blir min 

definition på karriär att klara av just det. Samhället ger en hel del stöd till funktionshindrade 

varav en del i samarbete med privata arbetsgivare. Då det stödet ofta är en nödvändighet för 

människor med ADHD att åtminstone stanna kvar på arbetsmarknaden gås det stödet igenom. 

Kapitlet avslutas med en genomgång av tidigare forskning i andras uppsatser. 

 

2.1  Koncentration 
ntrerad på en uppgift säger att man med alla sina sinnen söker 

åga att koncentrera sig är en process där intryck värderas och 

sor

ktigt med god 

ko

En definition på att vara konce

som mycket information om uppgiften som man kan hitta. Därefter värderar och bearbetar 

man informationen så att uppgiften kan utföras så bra som möjligt. Man har god koncentra-

tionsförmåga om man använder sig av det relevanta i den insamlade informationen och 

uteslutit det som är ointressant för uppgiften. Genom att jämföra den nya informationen med 

tidigare erfarenheter kan man urskilja vad som är intressant för uppgiften. (Kadesjö 2001) 

För att vara koncentrerad behöver man vara kapabel att rikta sin perception, kognition och 

sitt minne mot uppgiften. Förm

teras. En del intryck tar man till sig, en del sorteras bort. Om man har god koncentrations-

förmåga kan man stänga ute ovidkommande intryck som t.ex. störande ljud och istället låta 

alla sinnen vara med i det man koncentrerar sig på. (Kadesjö 2001) 

God koncentrationsförmåga är existentiellt viktigt för att hitta mening och sammanhang i 

tillvaron samt för att kunna skydda sig mot eventuella faror. Det är också vi

ncentrationsförmåga när barn utvecklas. Det är först när de intryck barnet får från omvärl-

den stämmer överens med dess egna förutsättningar som det kan utvecklas. Det innebär att 

uppgiften barnet ska fokusera på inte blir spännande och intressant förrän barnet känner att 

det kan identifiera sig med den. (Kadesjö 2001) 
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2.2  Koncentrationssvårigheter 
Det finns olika sorters koncentrationssvårigheter och det är viktigt att skilja mellan dem vilket 

 finns i individen och orsaker som finns i 

omgivningen. Ytterligare en orsak är att koncentrationssvårigheterna kan vara situationsbund-

centrationssvårigheterna. Om individen får hjälp med att 

bearbeta de upplevelser eller den situation 

vårigheter 

En del koncentrationssvårigheter visar sig i alla vardagliga situationer runt individen och på-

det sig troligtvis om det som kallas 

primära koncentrationssvårigheter vilka anses ha sitt ursprung inom individen och är bestän-

tionssvårigheter 

Koncentrationssvårigheter kan även yttra sig som en reaktion på förhållanden i omgivningen. 

växten formas individen av sin 

omgivning och svår stress på grund av allvarliga brister i omvårdnad/omgivningen kan leda 

inte alltid görs. Man kan skilja mellan orsaker som

na. (Kadesjö 2001) 

Ofta skiljer man dock inte de olika koncentrationssvårigheterna åt utan kopplar dem alla 

till att det är något fel inom individen. Det är enklare än att förändra individens omgivning 

eller de situationer som skapar kon

som framkallar koncentrationssvårigheterna kan 

svårigheterna försvinna. (Kadesjö 2001) 

 

2.2.1  Primära koncentrationss

verkar mycket ofta även omgivningen negativt. Då rör 

dig i alla situationer. Det anses av vissa forskare bero på någon brist som uppstått i samband 

med befruktningen eller i fosterstadiet vilket leder till någon form av skada i hjärnans funk-

tioner. (Kadesjö 2001) 

 

2.2.2  Sekundära koncentra

Det kallas sekundära koncentrationssvårigheter. Under upp

till att barnet reagerar med koncentrationssvårigheter. Barn som växer upp under otrygga för-

hållanden får vanligtvis svårare att lägga energi på givna uppgifter och att klara socialt sam-

spel. Har man varit med om mycket traumatiska upplevelser kan det sitta kvar hela livet. 

Minsta ljud eller ovana situationer kan framkalla minnesbilder som sätter igång koncentra-

tionssvårigheter då det är svårt att sålla bort det störande intrycket utan fokuserar mer på det 

än uppgiften som skulle fokuseras på. (Kadesjö 2001) 
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2.2.3  Situationsbundna koncentrationssvårigheter 

oner som upplevs som 

obekväma eller omöjliga att klara av. Ett exempel är hur barn med dyslexi, läs- och skrivsvå-

iagnosen ADHD 
I den här uppsatsen har jag valt att använda begreppet koncentrationssvårigheter för att täcka 

-diagnostiserade koncentrationssvårigheter.  

De koncentrationssvårigheter som diagnostiseras kallas primära, dvs. genetiska eller beror 

är utform

2. ADHD med huvudsaklig hyperaktivitet-impulsitivitet (ovanlig hos vuxna) 

äknas in. (Kadesjö m.fl. 2007) 

 

Har m

tionsb gheten är så hög vad gäller ADHD har 

många barn med ADHD föräldrar med ADHD vilket ökar risken för uppväxtmiljöer som ger 

sekundära koncentrationssvår

Vissa koncentrationssvårigheter kommer bara till uttryck i vissa situati

righeter kan leda till koncentrationssvårigheter. När det blir för svårt att läsa får innehållet i 

det lästa ingen mening vilket leder till att barnet tappar koncentrationen. (Kadesjö 2001) 

 

2.3  D

upp såväl diagnostiserade som icke

på skador som har uppstått i nervsystemet under fostertiden, vid förlossningen eller första 

levnadsåret enligt aktuell praxis för ADHD i Sverige som bygger på en manual, DSM-IV som 

ad av den amerikanska psykiatriska föreningen för att kategorisera psykiska stör-

ningar. På svenska är benämningen egentligen Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksam-

hetsstörning men förkortningen ADHD har blivit vedertagen även i Sverige.  Övriga diagno-

ser som tidigare har använts som ADD (mer inåtvänd, passiv) eller Damp (mer motoriska 

störningar) går numera in under ADHD som är ett samlingsnamn på svårigheter inom områ-

dena uppmärksamhet, organisation, impulskontroll och aktivitetsnivå. Man skiljer nu mellan 

tre undergrupper av ADHD: 

 

1. ADHD av kombinerad typ med såväl stora uppmärksamhetsproblem som överaktivitet-

impulsitivitet 

3. ADHD med huvudsaklig bristande uppmärksamhet där alltså de med den tidigare dia-

gnosen ADD r

an primära koncentrationssvårigheter har man ofta också såväl sekundära som situa-

undna koncentrationssvårigheter. Eftersom ärftli

igheter. (Kadesjö 2001) 
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Har man ett funktionshinder ökar också sannolikheten för att man har ytterligare 

funktionshinder som t.ex. dyslexi, dyskalkyli, depression, Aspergers och olika former av 

personlighetsstörningar. (Fernell & Gillberg 2007, Socialstyrelsen 2007). 

Diagnoserna för koncentrationsstörningar räknas in under neuropsykiatriska funktionshin-

der. De diagnoser som brukar räknas in bland de ”neuropsykiatriska” NPF är den sortens psy-

kiatriska diagnoser som orsakas av kognitiva medfödda skador som inte automatiskt medför 

att man har en lägre begåvning än andra människor. (Attention 2007) 

I neuropsykiatriska diagnoser ingår att man har större problem än andra med att: 

 

1. reglera sin uppmärksamhet 

2. impulskontroll och aktivitetsnivå 

3. samspela med andra människor 

4. inlärning och minne 

5. uttrycka sig i tal och skrift 

6. kontrollera motoriken 

 

Det här är svårigheter som de flesta människor har i större eller mindre grad. Det är när 

svårigheterna blir så stora att de kraftigt påverkar möjligheter att fungera i samhället de blir 

ett funktionshinder. (Attention 2003, Dow 2007) 

 

2.3.1  Diagnostisera eller ej 

Det finns olika inställningar till att diagnostisera koncentrationssvårigheter eller ej. En del 

forskare, som Gillberg (1996) och Duvner (1997) anser att en diagnos hjälper individen att 

komma tillrätta med sina problem och att de allra flesta koncentrationssvårigheter är 

medfödda. Andra som Kärfve (2001), Ljungberg (2001) och Kadesjö (2001) menar att man 

genom att titta på bakomliggande orsaker som kan ha utlöst koncentrationssvårigheterna kan 

hjälpa utan att ställa diagnos. De hävdar att det är viktigt att skilja mellan de primära, 

sekundära och situationsbundna koncentrationssvårigheterna.  

För att få del av det stöd samhället ger är det dock oftast ett krav att ha diagnos, t.ex. för att 

få stöd vid högskolestudier med hjälp av lagen om likabehandling (Lag 2001: 1286). I en del 

sammanhang krävs det också en så kallad ren diagnos, d v s att man inte har flera olika 

diagnoser. Det är ibland ett krav för att få delta i vissa studier som t.ex. ”Att delta i arbetslivet 

- med stöd”. (Misa 2006) 
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Det tar ofta lång tid att få diagnos både för barn och vuxna. Kötiden är lång. Enligt en 

enkät utförd 2005 av riksorganisationen Attention och finansierad av läkemedelsföretaget Eli 

Lilly hade majoriteten av barnen väntat mer än ett år på att få påbörja en utredning. I 

storstadsregionerna är väntetiden ännu längre, uppemot 2-3 år. Utredningen är också 

komplicerad och kan ta ett år att göra. (Svenska Dagbladet 2006)  

För vuxna är väntetiden ännu länge. Enligt en annan undersökning 2005 av Attention 

framkommer att väntetiden för vuxna att få påbörja en utredning av ADHD kan vara 2-3 år i 

de flesta landsting (Attention april 2006) 

 

2.4  Karriär 
Eftersom uppsatsen heter ”Karriär med koncentrationssvårigheter” är det på sin plats att defi-

niera vad jag menar med karriär i den här uppsatsen. Det finns många olika tolkningar av be-

greppet karriär men jag har för att avgränsa mig och anpassa mig efter formatet för en c–

uppsats valt att utgå från grunden. En karriär måste börja någonstans. Första steget är att 

komma in på arbetsmarknaden och nästa steg är att stanna kvar där. Det gäller alla men för 

människor med koncentrationssvårigheter är det i sig framgångsrikt att klara av de två grund-

läggande stegen. Ordet framgångsrik är starkt förknippat med ordet karriär. Jag väljer att se 

det som att var och en är framgångsrik mätt enligt sina egna mått. 

 

2.5  Samhällets stöd 
I Sverige finns ett flertal lagar som ger stöd åt funktionshindrade på arbetsmarknaden. Att 

arbetslöshet, utslagning från arbetsmarknaden och t.o.m. kriminalitet ändå är så vanligt före-

kommande hos människor med ADHD tyder kanske på att åtgärderna inte är tillräckliga eller 

rätt. Många människor med ADHD har svårt t.o.m. att ta sig till ett arbete. De kan också ha 

andra svårigheter i sin hemmiljö även om de i sig klarar själva arbetsuppgifterna på sin ar-

betsplats. Då finns lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, den s.k. LSS (Sve-

riges Riksdag 2005). LSS tolkas dock så att den inte omfattar människor med ADHD. Där-

emot kan de få boendestöd enligt Sociallagen (Socialstyrelsen 2002). (Socialstyrelsen 2007)  

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer har boendestödet alltmer utvecklats till att vara 

ett stöd med pedagogiskt innehåll. Det ska omfatta praktisk hjälp med t.ex. hemmets skötsel, 

inköp samt att sköta ekonomin. Ett problem för många med ADHD är att man har behov av 

ett långsiktigt ”coachande” stöd för att upprätthålla sina starka sidor, t.ex. att sköta ett arbete 
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eller sina studier. Boendestöd ges oftast på dagtid och förutsätter att den enskilde är 

”funktionshindrad på normal arbetstid”. Det är svårt att få boendestöd kvällar och helger 

vilket för de flesta är en förutsättning för att man skall kunna sköta arbete och studier. 

(Socialstyrelsen 2007) 

Vad gäller stöd till arbete för funktionshindrade så administrerar Försäkringskassan myck-

et 

ad 

till

ersoner med psykiska funktionshinder då 

Ar

Psykiskt funktionshinder 

heter (orsakat av begränsade begåvningsresurser) 

ill exempel till följd av dyslexi) (Socialstyrelsen 

 

För att bedömas tillhöra någon av grupperna krävs tidigare utredningar tillsammans med 

Ar

av det stödet som sjukersättning, aktivitetsersättning, handikappersättning, arbetshjälpme-

del, assistansersättning och bostadsbidrag. Man kan också få del av rehabilitering om behov 

av sådan finns. Aktivitetsersättning gäller bara för personer mellan 19 och 29 år och är tidsbe-

gränsat. Den ersättningen är till för att man ska kunna träna upp sin arbetsförmåga genom 

olika former av s.k. aktiviteter. Sjukersättning som kan vara antingen permanent eller tidsbe-

gränsad gäller från 30 år upp till 64 år. Försäkringskassan utreder och bedömer med medi-

cinsk diagnos som underlag rätten till ersättning. (Socialstyrelsen 2007) 

Det är arbetsgivaren som har det grundläggande ansvaret för att arbetsmiljön är anpass

 de anställdas förutsättningar och behov. Krävs det hjälpmedel eller anpassning av arbets-

platsen som inte kan anses ingå i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön, finns möjlighet att få 

bidrag från Försäkringskassan. En anställd som har en funktionsnedsättning som gör det svårt 

att klara av arbetet kan få bidrag till arbetshjälpmedel. Arbetsgivare kan få bidrag för anpass-

ning av arbetsplatsen. (Socialstyrelsen 2007) 

Arbetsmarknadsverket har ett särskilt ansvar för p

betsmarknadsverket har i uppdrag att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering enligt en sär-

skild förordning. Arbetsförmedlingen grupperar funktionshindren i ett administrativt system. 

Personer med ADHD passar främst inom någon/några av följande: 

 

• 

• Generella inlärningssvårig

• Socialmedicinskt funktionshinder 

• Specifika inlärningssvårigheter (t

2007) 

betsförmedlingens egen utredning vilken inte är så lätt att göra. Det kan vara svårt för en 

handläggare på Arbetsförmedlingen att förstå att en person med ADHD kan ha en hög 

intellektuell kapacitet men en oförmåga att vara flexibel eller att strukturera sitt arbete då 
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funktionshindret inte syns. Svårigheter med det sociala samspelet kan också vara svårt att 

förstå eller förklara. Det är inte självklart att en arbetsförmedlare förstår att en person som är 

vältalig och har en hög utbildning inte skulle kunna klara av ett arbete på den öppna 

arbetsmarknaden. Om inte det visar sig genom att personen i fråga kommer för sent, glömmer 

av tiden, har svårt att sitta still, hålla tråden etc. I vilket fall som kan personen behöva ha med 

sig en coach eller liknande som kan hjälpa till med samtalet och tolka eventuella 

missuppfattningar. Arbetsmarknadsverket ansvarar för bidrag till de arbetshjälpmedel som 

behövs för att en arbetslös person med funktionshinder ska kunna få och utföra arbete, liksom 

för nyanställda med funktionshinder om man märker behovet under de första tolv 

anställningsmånaderna. Har man anställning med lönebidrag eller offentlig skyddad 

anställning är det Arbetsmarknadsverket som har ansvaret för arbetshjälpmedel. 

Arbetssökanden som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionshinder har rätt till s.k. 

arbetsinriktad rehabilitering. Det betyder insatser till individuellt anpassade lösningar för att 

utveckla och ta tillvara den arbetssökandes resurser. Alla Arbetsförmedlingens tjänster, 

metoder och arbetsmarknadspolitiska program kan användas. Insatserna till personer med 

funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga regleras enligt särskild förordning och 

syftar till att ge ett särskilt stöd till personer med funktionshinder för att på olika sätt 

kompensera nedsättningen av arbetsförmågan så att den sökande kan få och behålla ett arbete. 

Insatser som lämpar sig till personer med ADHD är: 

  

• nebidrag till en vanlig anställning enligt gällande avtal på arbetsmarknaden där arbets-

• ör att kompensera merkostnader 

• troduktions- och uppföljningsstöd, SIUS är ett individuellt stöd till en 

Lö

givaren får en ekonomisk kompensation motsvarande den arbetsnedsättning den arbetssö-

kande har. Bidrag kan lämnas för alla typer av anställningar med målet att den leder till en 

anställning utan stöd från Arbetsföredlingen.  

Stöd till personligt biträde: Arbetsgivare kan få bidrag f

(max 50 000 kr/år) som uppstår i samband med att en person med funktionshinder får hjälp 

av ett arbetsbiträde till exempel i form av att någon arbetskamrat lägger tid på att stödja 

personen.  

Särskilt in

arbetssökande med funktionshinder inför en anställning. Det särskilda stödet ges till såväl 

den arbetssökande som arbetsplatsen av en SIUS-konsulent som har särskild kompetens i 

introduktionsmetodik. Om den arbetssökande har stort behov av att träna sig i 
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arbetsuppgifter och annat som krävs i arbetssituationen får han/hon hjälp med det av SIUS-

konsulenten. (Socialstyrelsen 2007) 

2.6  Företagens motivation till stöd 
Som privat arbetsgivare får man del av samhällets stöd till funktionshindrade via Arbets-

marknadsverket och Försäkringskassan. Det som också kan motivera privata företag till att 

anställa människor med funktionshinder är det som ligger i begreppet Corporate Social Re-

sponsability, CSR. Det är ett slags paraplybegrepp som täcker upp för företags såväl sociala 

som miljömässiga engagemang. I dagsläget täcks allt från miljöfrågor, PR, företagsfilantropi, 

personalfrågor och samhällsengagemang in i begreppet. Försök till definition av CSR finns 

dock och Europeiska kommissionen variant är:  

 

Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och 

miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna ut-

över vad lagen kräver. (Europeiska kommissionen 2001) 

 

Av intresse i den här uppsatsen är det sociala ansvar som företag kan ta. Europeiska kom-

missionen för fram tre huvudmotiv för företag att ta socialt ansvar. För det första kan arbetet 

ha en positiv inverkan på företags ekonomiska resultat genom att utbildning, arbetsklimat och 

relationen mellan anställda och ledning kan ha en direkt påverkan på produktivitet och pro-

duktkvalitet.  För det andra kan socialt ansvar förbättra företagets image och rykte. Det tredje 

motivet är önskan att vara en god företagare. Fördelen med att vara en god företagare är att 

man då lever upp till allt större och förändrade krav från kunder, anställda, allmänhet, ägare 

och investerare. (Europeiska kommissionen 2001) 

 

2.7  Tidigare forskning 
När jag började undersöka vad som skrivits i ämnet fann jag en prisbelönt uppsats från 

Handelshögskolan i Stockholm 2001 av Anna Levander och Isabella Raccuia. De undersökte 

framgångsfaktorer hos entreprenörer ur ett kognitivt perspektiv. De upptäckte då att det var en 

markant stor andel av de undersökta entreprenörerna som hade ADHD-symptom, nästan 40 % 

jämfört med enligt dem, 4 % i hela befolkningen. En stor del av deras arbete handlar därför 

om de för- och nackdelar ADHD-symptom medför för entreprenörer och deras omgivning. 

Fördelarna är att individer med ADHD periodvis kan ha enorm kreativitet, prestations- och 
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koncentrationsförmåga. Deras främsta drivkraft är enligt Levander och Raccuia 

omvärldsstimuli. De föreslår som fortsatt forskning vidare studier av faktorer som fungerar 

som positiva stimuli för personer med ADHD så att deras förmågor bättre kan tas tillvara i 

yrkeslivet. (Levander & Raccuia 2001) 

Vad gäller andra uppsatser har jag bara hittat några få som handlar om vuxna med någon 

form av koncentrationssvårigheter i yrkeslivet. En är ett examensarbete från Studie- och yr-

kesvägsledarutbildningen vid Malmö högskola 2006 där Karin Holmberg och Britt-Marie 

Rolf skriver om väglednings- och samtalsförslag inför möten med människor som har neuro-

psykiatriska funktionshinder. En av deras slutsatser är att även om man kan se likheter mellan 

människor med lika funktionshinder, lika ålder och kön så är det ändå individens personlighet 

som påverkar mest hur funktionshindret påverkar personen. De föreslår för framtida forskning 

att undersöka hur det går för människor med neuropsykiatriska funktionshinder efter gymna-

sieskolan. (Holmberg & Rolf 2006) 

En annan c-uppsats i sociologi från Mälardalens högskola, ”Mitt dolda funktionshinder” av 

Annica Andersson och Weronica Jacobsson undersöker hur människor med ADHD stigmati-

seras i privatlivet och i yrkeslivet. (Andersson & Jacobsson 2006) 

Vad gäller annan forskning, artiklar och böcker finns väldigt mycket skrivet om barn med 

koncentrationssvårigheter, både medicinskt och hur de kan fungera i skola och familj. För 

vuxna finns också en hel del just vad gäller själva sjukdomen, orsak, symptom, diagnos och 

behandling. Men forskning om hur livet i allmänhet och yrkeslivet i synnerhet fungerar för 

personer med koncentrationssvårigheter/ADHD har jag haft svårt att hitta. 
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3.  Metod och material 

3.1  Val av vetenskapligt synsätt 
Uppsatsen har en reflektiv/reflexiv ansats så som Alvesson och Sköldberg beskriver det. Det 

innebär att forskningen baseras på tolkning och reflektion. Med tolkning menas att alla hän-

visningar till empirin i analysen kommer från forskarens tolkning. Reflektion handlar om den 

förförståelse och det världsbild som forskaren har med sig och som påverkar tolkningen. (Al-

vesson & Sköldberg 2003) 

Att leva med koncentrationssvårigheter vare sig man har dem diagnostiserade till ADHD 

eller ej innebär ett så annorlunda sätt att leva att jag anser att tolkande är lämpligt för att för-

söka tolka och förstå för att därifrån kunna dra slutsatser om vad som kan möjliggöra ett fun-

gerande arbetsliv, en karriär. Därför anser jag det givande att dels låta personer med koncent-

rationssvårigheter dels personer som jobbar med att stödja människor med koncentrationssvå-

righeter berätta om sin livsvärld och dela med sig av sina tankar och värderingar. Det jag har 

med mig som förförståelse, kulturell bakgrund, livserfarenhet och egna upplevelser blir det 

jag reflekterar min tolkning igenom. 

 

3.2  Val av metod 
När jag började det här arbetet trodde jag att jag skulle göra en kvalitativ fallstudie.  När jag 

började märka att det jag samlade in var berättelser läste jag mer om berättelseforskning, nar-

rativ metod, och kom fram till att det är den metoden jag använder. 

Den metoden kan man använda med olika vetenskapligt synsätt, allt ifrån positivism till 

social konstruktionism. Om man använder narrativ metod och väljer att utgå från ett herme-

neutiskt, tolkande perspektiv undersöker man det meningsskapande i berättelserna. Varje en-

skilt fall ses som en helhet som delarna ingår i och får sin betydelse av. (Skott 2004: 86) 

Narrativ metod har sedan mitten av 1980-talet vuxit och används och utvecklas idag även 

ino

rad tagit till sig idén om att vår sociala verklighet är 

socialt konstruerad. Språket inte bara reflekterar en verklighet, det bidrar också till att 

m allt fler ämnen samhällsvetenskapliga ämnen som t.ex. antropologi, sociologi, psykologi 

och organisationsteori. (Johansson 2005) 

 Ett skäl till det är att man i allt högre g
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ko

omen. En berättelse kännetecknas av att det är en 

sam

, självets identitet 

som

an tolka fram möjliga svar på min forskningsfråga. Några har berättat sina 

liv

 behöver man omformulera sin sociala roll vilket ofta upplevs som 

otr

 och som en kronisk skada. 

3.3  Genomförande av metod 
Jag har använt flera metoder för att få information. Främst har jag använt intervjuer både som 

ttelser att tolka. Jag har också använt en enkät 

.3.1  Val av litteratur 

Längre ner skriver jag om att jag använd s.k. snöbollsurval dels i sökandet efter människor att 

ternet. Samma sak gäller också för val av litteratur. Genom att 

nstruera den. Berättelser, beskrivningar och förklaringar skapar våra identiteter, relationer, 

värderingar och normer. (Johansson 2005) 

Berättelserna kan t.ex. handla om hur människor upplever sin livssituation eller om hur 

man uppfattar, tolkar eller beskriver ett fen

manhängande text med en början, ett mittparti och ett slut. (Skott 2004) 

Genom att använda narrativ metod kan man få uppfattning om hur människor upplever sig 

själva och sin situation. Genom att berätta om sig själv skapas en självbild

 en produkt av personens reflekterande över sig själv. I narrativ metod talar man ofta om 

begreppet livsberättelse vilket är en persons berättelse om sitt liv eller valda delar av sitt liv. 

(Johansson, 2005) 

Jag tror att jag genom att lyssna på och analysera människors berättelser om sig själva eller 

det de jobbar med k

sberättelser vad gäller deras yrkesliv, några har berättat om fenomenet genom att berätta 

om vad de jobbar med.  

Narrativ metod har kommit att användas allt mer inom vårdforskning. (Skott 2004). Man 

talar om att vid sjukdom

yggt. (Skott 2004)   

Det motiverar också mitt val av metod då koncentrationssvårigheter i vårt samhälle ses 

som ett funktionshinder

 

primär och sekundär källa för att få fram berä

som sekundärkälla. Dessutom har jag läst mycket litteratur i ämnet. 

 

3

intervjua, dels i sökandet på In

se vad andra har använt för litteratur har jag hittat min. I vissa fall har jag när jag funnit en 

teori eller metodförklaring som jag anser vara lämplig genom att det förklarar det som jag 

behöver få förklarat stannat vid den teorin eller förklaringen utan att undersöka vidare. Ofta 

har jag dock vid det laget redan läst om så många olika förklaringar att man kan säga att jag 
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har jämfört olika teorier och därefter gjort mitt val. 

3.3.2  Samtalen 

Länge kallade jag det här stycket för ”intervjuer” men ju mer jag läste om berättelse som kun-

människor jag pratade med om frågeställningen desto tydligare blev det 

om arbetar med människor som har någon 

for

ganisationen 

At

där källa. Man kan be en person skriva ner sin berättelse eller man 

ka

et efter svar på mina 

for

a gav mig bre-

da

l 

För att få kontakt med människor med ADHD i yrkeslivet började jag med att fråga Anna 

n kunde förmedla kontakt till de entreprenörer som hade ADHD-symptom i 

skapsform och ju fler 

för mig att det var just samtal jag hade med människor som hade en historia att berätta. Därför 

växlar jag mellan orden intervjua och samtala i texten. Intervjuerna som blev till samtal är det 

som jag sedan gör om till berättelser. 

Jag har samtalat dels med människor med koncentrationssvårigheter som har arbetat länge 

och har mycket erfarenheter, dels med människor s

m av koncentrationssvårigheter. I vissa fall har intervjupersonen själv koncentrationssvå-

righeter och jobbar med att stödja andra med samma diagnos.  

Mina primärkällor har jag i tre fall intervjuat via telefon när det har varit lämpligast, tre har 

jag träffat. Sekundärkällorna är dels tre intervjuer, dels en enkät utförd av riksor

tention riktad till människor med ADHD vilket handlade om hur arbetsmiljön bäst skulle 

utformas för att passa människor med ADHD. En av dem jag intervjuade via telefon träffade 

jag i samband med ett föredrag vilket dels stärkte det som framkommit i intervjun dels stärkte 

den personliga relationen. 

Utifrån berättelseperspektivet går det också bra att fånga in en berättelse via en skriven text 

både som primär och sekun

n ta del av intervjuer/berättelser som andra samlat in. (Ahlgren 2004)  

Att använda flera olika metoder, triangulering, intervjuer som sekundär och primär källa 

samt en enkät som sekundär källa anser jag blev ett givande val i sökand

skningsfrågor. Hade jag t.ex. genomfört en enkätstudie hade jag inte nått lika djupt förstå-

else. Däremot anser jag att Attentions enkät kompletterade intervjuerna.  

Valet att inte bara fokusera på en infallsvinkel som att t.ex. bara tala med människor som 

har koncentrationssvårigheter visade sig vara lyckad då de olika infallsvinklarn

re och fler perspektiv och vilket ledde större förståelse samtidigt fick jag något att jämföra 

med. 

3.3.3  Urva

Levander om ho

deras undersökning (Levander, Raccuia 2001). Ett exempel på snöbollsurval där en person 
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leder forskaren vidare till fler möjliga informanter (Bryman 2002). Då hon för tillfället av 

praktiska skäl inte hade tillgång till de namnen gav hon mig istället en lista med 

framgångsrika entreprenörer. Jag förstod inte att de inte hade varit med i hennes undersökning 

men ganska snart märkte jag det när pratade med några av dem. En av dem skulle dock ha 

varit med i deras undersökning men tröttnade efter 10 minuter och fullföljde aldrig testet 

(Levander, Raccuia 2001). Han är dock med i min undersökning och ledde mig vidare till 

flera andra framgångsrika entreprenörer som han trodde hade koncentrationssvårigheter vilket 

inte heller visade sig vara fallet när jag kontaktade dem. Det lärde mig vikten att ta respektfull 

kontakt och vara mer försiktig med att börja med att säga jag har hört att du har ADHD eller 

koncentrationsbrist. Med de tidsramar jag hade verkade det bli svårt att få tag i lämpliga 

personer att intervjua om jag skulle hålla kvar vid mitt första spår. Därför började jag söka 

efter andra vägar att gå för att nå lämpliga personer att tala med.  

Jag gick tillbaka till min första ingång in i ämnet, det företag som specialiserat sig på kon-

sulter med Aspergers syndrom, Left is Right. En intervju med deras VD gav i sig mycket gi-

va

 Dow, journalist och mamma till två barn med bl. a. 

AD

iatriska funktionshinder, Attention. Från 

de

 för att stärka människor med ADHD på ar-

be

nde information och det gav också tips vidare på fler personer att intervjua. Nu började 

snöbollsurvalet äntligen ge resultat.  

Olle Öberg påminde mig om ännu en eldsjäl jag läst om tidigt i uppsatsskrivande men lagt 

undan någonstans i minnet, Sophie

HD. Hon är från Sverige och lever i Edinburgh. Hon är en eldsjäl för att stödja människor 

med neuropsykiatriska funktionshinder eller med inlärningssvårigheter som är uttrycket som 

används i Storbritannien. Hon har startat organisationen Mindroom vars syfte är att informera 

om och stödja människor med inlärningssvårigheter. 

Dessutom kom jag ungefär samtidigt efter många försök äntligen i kontakt med en intres-

seorganisation i Sverige för personer med neuropsyk

m fick jag mycket. Som skrivet material fick jag dels resultatet från en enkätundersökning 

riktad till människor med ADHD med frågor om hur man med ADHD anser arbetet bör vara 

organiserat för att fungera. Dels fick jag tillgång till en lång intervju där Attention under en 

föreläsning intervjuar en kvinna med ADHD om hur arbetet bör vara utformat för att passa 

henne. Där kom jag också i kontakt med Peder Johansson, anställd på Attention och som själv 

har diagnosen ADHD. 

Via rekommendationer från Attention kom jag också i kontakt med företaget Misa som 

tillsammans med Attention bedriver ett projekt

tsplatsen och vars projektledare Birgitta Jibestrand jag har intervjuat. (Misa 2007) 

Snöbollsurval beskriver också hur man via länkar söker sig fram på Internet. Via Misas 
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länkar fann jag Paraplyprojektet (2006) vars syfte är att motverka diskriminering. Där hittade 

jag

onssvårigheter. Han hade dock inte 

tid

Etik är en viktig del i forskningsintervjuer. Det är mycket viktigt att informera de personer 

juas om hur intervjun skall användas och när det är berättigad informera om det 

ch nyttjandekravet. (Andersen 

19

ervjuade som så önskade kunde vara anonyma. Det var bara en som hade krav på att få 

va

Jag spelade in de långa intervjuerna med hjälp av bandspelare och ibland med mobiltelefonen. 

a med företagsrepresentanter antecknade jag 

 Richard Sahlin, juris doctor som har multifunktionshinder inklusive ADHD. Vi har haft 

mailkontakt under våren men han har inte tid nu att bli intervjuad. Därför använder jag 

Paraplyprojektets intervju med honom som sekundärkälla. 

En av de första jag tänkte på att intervjua var Johan Stael von Holstein, känd debattör och 

företagsledare som gått ut med att han själv har koncentrati

 men efter att ha pratat med Olle Öberg och Birgitta Jibestrand som drev verksamhet med 

mer eller mindre offentlig finansiering blev jag nyfiken på hur privata företag hanterar funk-

tionshinder. Då blev företaget IQube där Stael von Holstein är VD intressant och mer som av 

en slump fick jag kontakt med Jenny Collén som är strukturkapitalansvarig där som jag inter-

vjuade per telefon. Sista steget blev att ta del av projekt som syftar till att anställa funktions-

hindrade hos Telenor. Projektet leds av Pia Torstensson som själv är funktionshindrad. Pro-

jektet är finansierat av fondmedel och försäkringskassan, precis som Misas projekt men visar 

på ett socialt ansvar, CSR hos privata företag. 

3.3.4  Etik 

som ska interv

finns någon att den intervjuade kan identifieras. (Kvale 1997) 

Innan samtalen var jag mycket noga med att gå igenom det etiska forskningsprinciperna: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet o

98) 

Jag informerade om att min c-uppsats kommer att finnas om en offentlig handling så att 

den int

ra anonym och det vara Attention som ville att namnet skulle ändras på den kvinna som 

intervjuades på en föreläsning. De jag intervjuade gavs också möjlighet att läsa mina tolk-

ningar av dem för att kunna kommentera såväl fakta som tolkningar. 

3.3.5  Genomförande av intervjuer 

Vid de korta något mer opersonliga intervjuern

enbart och de intervjuade läste sedan min nedteckning. Enligt Kvale (1997) är inspelning det 

vanligaste sättet att registrera en intervju. Då kan man som intervjuare koncentrera sig på 

intervjun och dynamiken i intervjun, båda under intervjun och efteråt när man lyssnar på den. 
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Intervjuerna eller samtalen är att betrakta som semistrukturerade på gränsen till 

ostrukturerade. Det enda jag hela tiden höll fokus på var att få med frågeställningarna hur det 

var att komma in på arbetsmarknaden och stanna kvar där ur såväl individens som 

arbetsgivarens perspektiv. Jag märkte att berättelserna flöt på bättre och gav mer material om 

jag lät berättaren styra och själv bara följde upp med adekvata följdfrågor som gav sig i 

stunden. 

3.3.6  Bearbetning av intervjuer 

Så snart som möjligt efter de långa personliga intervjuerna skrev jag ut dem nästan ordagrant. 

 ord för ev. känslouttryck. Man kan säga att jag 

g är en tolkning från min sida men också 

en

3.4  Enkät  
Jag har som sekundärkälla använt en enkät som genomfördes av Riksförbundet Attention som 

nisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Enkäten var 

Jag valde att inte skriva med alla ”hm” och

gjorde en första tolkning redan i den första transkriberingen. Däremot upplevde jag alla ”hm” 

och pauserna och känslouttrycken då jag lyssnade på inspelningarna om och om igen. För mig 

är dessutom lyssnande en bättre förutsättning för analys än att läsa text. Jag skrev ner inter-

vjuerna med talspråk precis som de hade talat, det hjälpte mig att tolka intervjuerna och att 

förstå vad de menade med det de sa. När jag behövde göra en komplettering mailade eller 

ringde jag och frågade. Jag erbjöd också möjligheten att läsa min tolkning av personens berät-

telse för att reda ut ev. faktafel och missförstånd. Några ville göra på det sättet, några ville 

inte. Däremot ville de gärna ha uppsatsen när den var klar. Det har i princip alla jag varit i 

kontakt med angående den här uppsatsen velat ha. 

De nerskrivna intervjuerna har jag i flera steg gjort om till berättelser som alltmer blir nå-

got slags svar på min frågeställning. Varje bearbetnin

 form av analys. Från deras ord tolkade jag fram en berättelse så som jag uppfattade deras 

berättelse. Där tog jag med det jag ansåg var relevant för frågeställningen. Som relativt korta 

berättelser, ca tre sidor i genomsnitt, är det också lättare för läsaren att ta till sig innehållet och 

dra egna slutsatser. Det är från berättelserna och från min process att bearbeta intervjuerna 

som jag sedan drar mina slutsatser i förhållande till de teorier jag valt för min analys. Även de 

två intervjuer jag har som sekundärkälla har jag efter godkännande från intervjupersonerna 

bearbetat om något till berättelser.  

 

är en intresseorga

riktad till personer med ADHD och låg på Attentions hemsida under perioden maj-september 
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2006. De fick drygt 200 svar varav 135 från personer som enbart hade ADHD. (Attention 

2006) 

Enkäten ingick i projektet ”Att delta i arbetslivet – med stöd” som Attention driver 

tillsammans med Misa. En av förutsättningar i det projektet är att undersöka just hur personer 

med enbart diagnosen ADHD kan fungera i yrkeslivet. Därför redovisar Attention bara 

resultaten från de 135 respondenterna med enbart ADHD-diagnos, eller åtminstone inte har 

ADHD tillsammans med någon annan diagnos som i sig är gör det svårt att fungera på 

arbetsmarknaden. Frågorna i enkäten handlade om vad individer med ADHD anser sig 

behöva för att långsiktigt kunna få och/eller behålla en anställning. (Attention 2006)
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.  Empiri  

 

samlade materialet. Alla intervjuer redovisas som en berättelse i jag-

form som jag tolkat fram från intervjun vare sig det är en primär eller sekundär källa. De två 

ekundära intervjuerna har kvar sin intervjukaraktär. Vad gäller enkäten redovisar jag resulta-

nssvårigheter som alla är ute 

 lång erfarenhet av det. Därefter två berättelser från människor 

som på olika sätt jobbar med att stödja människor med funktionshinder. Avslutningsvis två 

 jag var. Ingen idé 

p hos efter att mina 

inte, ligger bakom en av mina 

nnat påverka mina egna arbetsvillkor. Det har gjort det möjligt 

för

4

Här redogörs för det in

s

ten som Attention som genomfört enkäten redovisar den. 

4.1  Berättelserna 
Först kommer fyra berättelser från människor med koncentratio

på arbetsmarknaden och har

kortare berättelser från representanter för arbetsgivares åsikter. 

4.1.1  Caj Malmros, entreprenör med dyslexi och icke-
diagnostiserade koncentrationssvårigheter 

När jag var liten fick jag höra att jag inte dög någonting till, ordblind som

att satsa någonting på mig sa min pappa. Min morfar som jag växte up

föräldrar skilt sig blev min förebild. Att få höra att det klarar du 

starkaste drivkrafter, nämligen att visa att det går, Jag hatar dessutom att misslyckas.  Så även 

om jag nu inte vara värd att satsa på eller tack vare det tog jag ändå mina akademiska betyg. 

Läsa har jag övat upp genom mycket läsande, jag läser gärna sådant som intresserar mig. Det 

är att skriva jag undviker och att läsa engelska. Tala och förstå engelska är inga problem Och 

med hjälp av datorns rättstavningsprogram är det nu betydligt enklare att skriva. Så det är 

talade ordet som blivit mitt verktyg. Jag pratar med vem som helst, hög eller låg, det går lika 

bra. Jag är ute på stan varje dag, träffar folk. Det är ett bra sätt att underhålla sitt nätverk, en 

viktig del i mitt sätt att lyckas. 

När jag var ung hade jag naturligtvis kortare anställningar och sommarjobb som anställd 

där jag fick underordna mig de villkor som gällde på de arbetsplatserna. Men därefter har jag 

försökt ha positioner där jag ku

 mig att arbeta tillsammans med kollegor som dels står ut med mina mer yviga sidor, dels 

gör det jag är för rastlös för att göra. Istället har jag sett till att fokusera på det jag är bra på 
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och det jag tycker är roligt. Det är viktigt att finna personer som kompletterar varandra och att 

låta dem sköta sig själva vilket i sig leder till att de gör ett bra jobb. I vissa lägen går jag aktivt 

undan ledarskapet ju för att någon annan är bättre på ett speciellt område. Dessutom för att ge 

medarbetare möjligheten att ta eget ansvar. 

Min passion är nya idéer och projekt särskilt i situationer som andra bedömer som omöjli-

ga.  Viktigast just nu våra barns utbildning och framtid, även miljöfrågor är något jag brinner 

för. Jag har varit delaktig många projekt som få trodde skulle lyckas, det jag är mest stolt över 

va

ligt med dagens unga marknadsförare. Jag höll ett föredrag för att antal marknadsförings 

stu

 till exempel. Inga tråkiga möten heller, helst.  En annan effekt av min uppfostran 

ell

kravet för 

att

r att bygga ett reningsverk i Estland.  Så gör man bara inte sa alla. Men vi gjorde det. 

Jag trivs när jag har koll på sådant som intresserar mig i omgivningen, att veta mycket om 

det som intresserar mig. Nyfikenhet är också en stark drivkraft hos mig. Jag är ganska social 

och skapar också många av mina kontakter genom personliga möten. Jag är säljare. Det är lite 

märk

denter, ingen ville bli säljare. De har missuppfattat sin position anser jag. Själv ser jag mig 

som en säljare och är stolt över det. Jag ringer vem som helst, för att sälja något som jag brin-

ner för. 

Jag har aldrig dolt att jag är ordblind eller har dyslexi som det kallas nu för tiden. Likaså 

vet jag vad jag är bra på och vad jag inte är bra på. I de situationer det inte finns något val gör 

jag tråkiga arbetsuppgifter också. Jag har organiserat mitt arbete så att det passar mig. Inga 

långa möten

er om det är min rastlöshet är att jag inte väntar på någon som är försenad. Å andra sidan 

har jag tolerans mot andra förutom vad gäller tider då. För mig är jobbet en livsstil. Men det 

skall vara kul, ”passar inte galoscherna får det va”. Jag fortsätter nog ett bra tag till. 

När Caj, som är den enda av de intervjuade som väl fyller i testet från WHO med sex frå-

gor berättar han att det var han som inte hade ro i kroppen nog att genomföra den timslånga 

testen i Levanders och Raccuias undersökning (2001). Den här testen går dock bra. Den är 

kort och jag läser frågorna för honom. Det är precis att han får fyra kryss (vilket är 

 det troligtvis rör sig om koncentrationssvårigheter enligt WHO:s test) i de skuggade rutor-

na men han gör själv tolkningen att det beror på ålderns visdom (Caj är 62 år). 
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4.1.2  Liselott H (fingerat namn), ADHD-diagnos, utbildad studieväg-
ledare 

Intervju från föredrag med Riksförbundet Attention 

Jag har diagnosen ADHD och fick den för ungefär ett år sedan, efter att ha genomgått en neu-

ken till att jag 

ar att min son har Aspbergers syndrom och jag undrade om jag kan-

oblem som jag förstod kunde ha en 

sdepres-

sio

 branscher utom ren sjukvård! Jag har 

va

nker jag att jag borde forska. Jag gillar att uttrycka mig i skrift 

ropsykiatrisk utredning. Innan dess hade jag stått i kö i ett och ett halvt år. Orsa

ville göra utredningen v

ske hade samma diagnos. Jag har också haft många pr

”neuropsykiatrisk förklaring” - under hela mitt liv – t.ex. psykisk labilitet och en historia av 

många påbörjade och oavslutade utbildningar, aggressivitet som har varit svår att styra och 

även problem med alla former av mänskliga relationer, både i yrkes- och privatlivet. 

Att få en diagnos har betytt att jag äntligen har fått en förklaring, antagligen en av flera 

förstås, på mina livslånga svårigheter. Mest kanske min känslighet för stress och min impulsi-

vitet. Samtidigt har själva vetskapen om att jag har ett funktionshinder medfört att jag hamna-

de i en djup livskris som drygt 52-årig och sjuk sedan två år i ”utmattning

n/ångestsyndrom”. Vem är jag nu? Det är ju en enorm skillnad mellan att vara en juste 

person mot andra och att själv vara en som har behov av att bli bemött på ett värdigt sätt! Man 

kan aldrig kräva eller ens förvänta sig det. Mycket går upp för en. 

Ett lite trött konstaterande är väl att man måste vara enormt välorganiserad om man är 

vuxen ensamstående och har NPF! De här funktionshindren som medför att man just är dålig 

på att organisera. Klarar man då att vara organiserad ändå, ja då blir man samtidigt överskat-

tad av omgivningen och helt uttröttad på sikt. 

Jag är enormt impulsiv, har lätt att missförstå och bli missförstådd och klarar inte av att 

hålla ordning på alla papper och personers namn. Många gånger uppfattas jag som aggressiv 

fast jag inte menar det så. 

Vad gäller jobb har jag nog jobbat inom nästan alla

rit industriarbetare, butiksbiträde, kontorist, restaurangbiträde, barnskötare, brevbärare, 

dagbarnvårdare, vårdare, elevassistent, studie- och yrkesvägledare, språklig granskare, skri-

bent och mycket annat.  

Jag har alltid trivts med att studera. Det handlar nog om en självklar tillhörighet i en grupp 

som leds av någon annan, en grupp som inte är så stor och där man lär sig nya saker 

tillsammans. Jag tycker mycket om att läsa och att diskutera. Tycker själv att jag har en god 

logisk förmåga och ibland tä
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oc

gränsa mig och jag blev överambitiös och jobbade 

till

rotisk, om man nu kan beskriva någon så. Chefen där har gett mig fan-

tas

jobbet ett av de jobb jag har trivts bäst med. Man råder sig själv, man får både säll-

ska

 min förra 

arb

h det enda jag egentligen har svårt för med skriftliga uppgifter är om de ska utföras under 

väldigt hård tidspress. Då ger jag lätt upp. 

Ett exempel på besvärlig situation i yrkeslivet var när jag började som studie- och yrkes-

vägledare och det var en väldigt diffus ledning på skolan. Jag efterträdde en person som hade 

försummat jobbet under många år, så jag fick organisera upp hela SYO-verksamheten på sko-

lan från början. Det var enormt svårt att be

 slut dygnet runt. Det blir lätt ”antingen eller” för mig. Så sen blev jag bara arg och sa nej 

till nästan allt. 

Ett exempel på en bra erfarenhet från yrkeslivet är från förra året då jag arbetstränade nio 

månader på ett kontor där jag fick väldigt bra och tydliga arbetsuppgifter, satt i ett eget rum 

och fick positiv feedback från min handledare. Hon har varit väldigt tydlig mot mig hela tiden 

och är också helt oneu

tiskt bra referenser. Men jobb fanns inte där, så jag fick sluta efter nio månader. Det känns 

verkligen jobbigt nu efteråt. Nu vet jag ju hur det skulle kunna fungera – men jag får det inte! 

Ett tag jobbade jag som brevbärare. Det var en mycket positivt. Jag tror att det är betydel-

sefullt att ha struktur på arbetsdagen, mer för oss än för andra. Alla vill ju känna att man kan 

göra ett bra jobb, även vi, och förutsättningarna förbättras på så sätt. Jag har också ett stort 

behov av ordning och reda. Det fick jag tillfredsställt som brevbärare. Överhuvudtaget är nog 

brevbärar

p och ensamhet, man tränar gratis på arbetstid när man delar ut posten, kundkontakterna är 

ofta positiva. Och jobbarkompisarna var av alla sorter. 

Jag har trivts på väldigt olika arbetsplatser. Jag vet nu att det är jättejobbigt att sitta hela 

dagarna i en stressig miljö med folk som pratar och går omkring. Alla ljud stör mig, t.ex. en 

fläkt som surrar hela tiden eller trafikbuller utanför. Just nu praktiserar jag på en arbetsplats 

där jag får sitta i entrén vid en provisorisk arbetsplats och ska producera texter. Det går inte så 

bra även om alla är trevliga där. Jag gillar att göra fint omkring mig på jobbet. På

etsplats hade jag hand om blommor åt några personer över sommaren och de mådde jätte-

bra. Då var jag stolt. Jag tycker om att ha höj- och sänkbart bord så jag kan stå ibland och byta 

ställning. Jag tror att ett eget rum eller dela med en lugn person vore bra för mig. 

För att arbetsuppgifterna ska passa mig vill jag ha tydligt formulerade krav och begränsade 

arbetsområden men inom dem måste jag få tänka själv och ta egna initiativ annars känner jag 

mig lätt nedvärderad. Jag har ju en akademisk utbildning, så jag vill inte bara kopiera papper 

och koka kaffe. Jag måste få använda min förmåga att tänka! 
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Positiv feedback är viktig, men även kritik är det bättre att framföra än att smyga omkring 

och försöka dölja. Jag känner oftast på mig sånt ändå. Uppmuntra mig att ta egna initiativ och 

ge mig uppdrag som motsvarar min utbildningsnivå.  

Jag ska inte ha klientkontakter eller kundkontakter. Det vet jag. Men i telefon kan jag kan-

ske

 och göra annat mer rörligt på eftermid-

da

r förslagna eller beräknande än and-

ra 

 

4.1.3
ADH

et viktigast är hur man blir mottagen, vilken feedback man får och i mitt fall så har jag fått 

det från människor som hört mig prata och som sagt att jag ska stå och prata och föreläsa. Att 

ommit. 

a hålla föredrag. Men jag var 44 år innan jag fick 

 ha en del. Jag tycker om att ha överblick över hela dagen, så jag kan fördela uppgifterna 

t.ex. före och efter lunch redan på morgonen. Tror att jag kanske kunde jobba med texter som 

kräver koncentration en hel förmiddag, sedan ta lunch

gen. Så hade jag det på en arbetsplats där jag trivdes nyligen. 

Mina råd till arbetsgivare och myndighetspersoner är: 

1. Fråga individen det gäller hur den själv vill ha det! Så enkelt och så lätt att glömma.  

2. Lär dig mycket generellt om funktionshindren, men att akta dig för att generalisera i 

mötet med individerna. 

3. Lita på oss det gäller! Personer med NPF är inte me

ra. Vi är inte heller mindre vetande än andra. Många av oss vet väldigt mycket om vå

egna funktionshinder. Så fråga oss! 

  Peder Johansson, föredragshållare och coach, diagnos 
D, dyslexi och dyskalkyli 

D

jag ska stå som en linslus på scen är inget som jag haft en tanke på utan det har bara k

Och jag visste inte ens att jag kulle kunn

diagnosen och innan dess gjorde jag mitt allra bästa för att dölja att jag inte förstod. Så jag 

trodde ju att jag var en idiot tills jag var 44 år. Nu är jag 50 år men det betyder ju inte att jag 

inte hade jobbat med mig själv innan, andra bitar av mig själv. Jag är också nykter alkoholist. 

Det har gett mig en massa verktyg för att komma vidare men det var inte förrän jag kom i 

kontakt med NPF som jag förstod var grundbulten låg någonstans.  

Det är så lätt att man tror att det beror på något trauma man varit med om och det blev 

mycket fel i mitt liv och mycket fel terapeuter jag stötte på tills jag stötte på det här. Natur-

ligtvis kan man också jobba psykodynamiskt men då måste man som terapeut kunna skilja på 

vad som är medfött och vad som är trauma.  

Jag gick hela grundskolan i specialklass och har jobbat med allt möjligt, t.ex. inom 

psykiatrin så den vet jag att jag ska hålla mig borta ifrån. Mest har jag dock jobbat med mig 
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själv. Jag har slitit som ett djur med mig själv. Jag hade många bitar innan jag kom till 

diagnoserna men med dem kom det på plats. Det gick jättefort. Det blir lite orättvist att säga 

att

um i huvudet och sen blir man själv 

sin

n sedan blev det så att jag började prata om det här med folk i olika sam-

ma

 var så pass mycket större än jag trodde och 

nä

r för ”kränkare” som sa så till mig. Det är nästan bättre med 

de

 saker och ting har kommit på plats pga. av diagnoser. Jag har haft en massa verktyg sedan 

tidigare men jag har inte vetat hur jag ska använda dem. 

Att få diagnos innebar att jag fick veta att jag inte var dum i huvudet.  För det var vad jag 

hade fått höra. Så visade det sig i utredningen att jag var ganska smart eller väldigt smart men 

väldigt lågpresterande i det jag är dålig på. Och det är det som är faran just med det här som 

barn, som yngre tar till sig att man inte kan, att man är d

 värsta fiende.  

Även efter att jag fått mina diagnoser dröjde det ett tag innan jag kunde var öppen med 

dem. Med dyslexin kunde jag vara öppen. Dyskalkyli låg det mera skam i. Att jag inte vet hur 

mycket pengar det går åt när jag handlar och att inte ha pengar för att de har tagit slut låg det 

mycket skam i. Me

nhang och folk ville ha reda på mer och jag pratade eftersom jag tycker om att prata och så 

fick jag förfrågningar om inte jag ville handleda och föreläsa. Så har jag blivit den expert jag 

är idag berättar Peder och småskrattar. 

Vad som hände var ju att när folk frågade om någonting och jag sa att jag hade de här 

funktionshindren så ledde det till att folk började berätta själva, Genom att själv berätta var 

jag inget hot längre. Nu är det så många som vet vem jag är så då blir det att folk kommer 

fram och berättar. Det gjorde att jag såg att det här

r jag också såg att de här kognitiva svårigheterna eller kognitiva beteendeavvikelserna som 

NPF också har börjat kallas också finns i posttraumatiskt stress disorder, hos krigsflyktingar 

och i utmattningsdepression insåg jag att det var så pass mycket större än jag någonsin trott. 

Sen har jag ju fortsatt med att prata med forskare och det bara spann på tills jag plötsligt blev 

förfrågad av folk inom forskarvärlden som jag kom i kontakt med och med yrkesverksamma.  

Så blev jag är den jag är idag. 

Det var någon som sa att jag borde ha egen tid för att prata och det hade jag aldrig haft för-

ut. Nu fanns det folk som ville höra mig prata och det var väldigt märkligt för annars hade jag 

ju bara fått höra att jag pratade för mycket och att jag skulle hålla käften. Men man kan lära 

sig även av dem som jag kalla

m som kränker en direkt istället för att prata bakom ens rygg. Du både lär dig hantera det 

kränkaren säger men du tar också till dig det och börjar tro på det. Förut var det livsfarligt för 

mig att visa min sårbarhet. Då kunde man komma åt mig kände jag. 
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Idag är jag pass trygg att jag kan visa mina svaga sidor. Det ingen kränkare som kommer åt 

mig idag. Jag har så pass mycket trygghet i mig att folk känner det och låter bli att kränka 

mig. Det som inte känner det och ändå försöker kränka mig ger jag svar på tal. Inte aggressivt, 

jag

äldigt skicklig på det jag gör. Det kanske 

int

e skulle försäga mig och det tog mycket kraft. Efter att jag har fått mina diagnoser så har 

jag

t förbund så finns det de som tycker att det är jobbigt med oss vuxna med 

fun

förbundet kan känna att de kan få ta plats att de kan komma fram inte bara för att man har 

 bara frågar tillbaka vad de menar med det de säger. En kränkare blir ofta väldigt paff då 

och vill inte gärna säga sin kränkning två gånger. Det här också vd jag jobbar med och lär ut 

när jag coachar och handleder människor med NPF. 

När jag fick mina diagnoser och folk började lyssna på och ville ha reda på vad jag tyckte 

och tänkte förändrade det mig. I början var det konstigt men nu har det blivit självklart och 

jag vet idag att jag har den här kompetensen och är v

e är så man ska gå omkring enligt jantelagen men jag säger så för jag har varit mycket i 

USA och där är det ska man uttrycka sig så. Det är klart att det påverkar ens omgivning om 

man förändras, särskilt om man har varit i en sådan dysfunktionell situation som jag växt upp 

i. 

Tidigare, om någon påpekade att det var fel på mig kunde de få spö. Jag var en expert i 44 

år på att dölja mina funktionshinder. Jag hade stenkoll på vad jag hade sagt till folk så att jag 

int

 frigjort massor med energi, som jag använt till annat för det gick ju åt massor av energi till 

att dölja den jag var. Idag när jag står och föreläser bekommer det mig inte ett smack att jag 

har NPF, jag har sån trygghet i mig själv och jag kan t o m använda mig av klyschor eller 

folks fördomar om ADHD så att jag kan stjäla tid för att informera och få fram det jag vill ha 

sagt. I vissa situationer som i kontakt med media, när jag anser det viktigt att få fram något 

kan jag stjäla lite tid för att få uppmärksamhet genom att förstärka ADHD-sidorna i mig för 

att kunna säga så mycket som möjligt. Visserligen bekräftar jag då andras fördomar om 

ADHD men det gör ingenting så länge jag inte blir gränslös men jag får väldigt mycket sagt 

för folk är så artiga. 

Det är så många människor som har pratat för oss som har sagt hur vi tänker. Nu är jag ett 

språkrör och säger att så här är det för många av oss som har det här och att vi faktiskt kan ta 

plats. Även inom vår

ktionshinder som kommer och tar plats. Det har varit så pass många mammor till barn med 

funktionshinder som har haft denhär rollen oh nu kommer vi vuxna med dehär funktionshind-

ren och tar plats och vi vill inte ha några mammor som snackar för oss i samhället och inom 

vårt eget förbund möts det av irritation från vissa. 

Det är något vi jobbar med här på Attention just nu, hur de vuxna med NPF inom 
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funktionshinder utan för att vi alla behöver få plats. Inte att man ska ha mer än någon annan 

men att man ska känna att man inte är något offer. Man kan faktiskt göra något i sitt liv. Men 

att

4.

Intervju gjord av Caroline Falkengren (Paraplyprojektet 2006) 

Richard Sahlin blev Sveriges första döve juris doktor 2004. Idag forskar han på diskrimine-

tningen säger att arbetsplatser och högskolor har skyldighet att an-

funktionshinder. Att inte 

 det krävs stöd omkring en och det är ju många som inte har arbete. Bland dem som är med 

i olika fokusgrupper inom projektet jag tror inte ens hälften av dem har arbete och då är det så 

pass viktigt att få folk att komma in i det här att ta tag i sig själv. 

Det är det som är mitt jobb, Att föreläsa, prata med folk, synas, vara ett språkrör, att coa-

cha, att ta fram vilka starka sidor man har. 

 

1.4  Richard Sahlin, juris doktor, diagnos ADHD, Aspergers syn-
drom och döv 

ring av människor med funktionshinder. 

Diskrimineringslagstif

passa arbetsplatsen eller skolan för arbetstagare och elever med 

genomföra en anpassning som är skälig är också diskriminering enligt lagen. 

Men vad som egentligen är skälig anpassning definieras inte. Istället måste man titta på 

varje enskilt fall för att se vad som är skäligt anpassning för just den personen på den specifi-

ka arbetsplatsen eller skolan. Det handlar om vilken funktionsnedsättning individen har, vad 

för åtgärd som behövs, kostnaden för den, vem som betalar och så vidare. Vad som spelar roll 

i sa

h brister den svenska lagstiftningen har. 

mmanhanget och hur de olika aspekterna ska vägas mot varandra skiljer från fall till fall.  

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, har beviljat forskningsanslag till 

Richard Sahlin, forskare i offentlig rätt vid Stockholms universitet, för att beskriva och analy-

sera hur högskolor och arbetsgivare gör dessa avvägningar. Hans plan är att titta hur det ser ut 

i USA, Australien, England, Kanada och Frankrike för att jämföra och kunna se vilka 

förtjänster oc

Tolkbrist och språksvårigheter - på grund av det har han inte så stora möjligheter att disku-

tera med andra forskare i sin närhet. Därför är det viktigt för honom att få åka de olika länder-

na och gästforska. 

 På grund av sin ADHD måste Richard Sahlin läsa dubbelt så mycket som andra eftersom 

han har koncentrationssvårigheter och lätt blir störd. Dessutom måste han ofta läsa om samma 

sak flera gånger eftersom hans korttidsminne brister.  
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– På grund av allt det här har jag en tuffare situation än andra forskare, berättar han. 

Eftersom jag är döv är jag isolerad och kan inte diskutera med andra forskare. Jag har fått 

kämpa mer helt enkelt.  

Efter disputationen 2004 ville Richard Sahlin forska vidare på institutionen. 

– Det fanns inget jobb för mig. Jag hade två alternativ, arbetslöshet eller lönebidrag. Jag valde 

lönebidraget.  

I över ett år forskade han med lönebidrag som inkomst och han är kritisk till att man inte 

tar hänsyn till individens utbildningsnivå när det gäller ersättningens nivå. Han sökte 

forskningsanslag från FAS och idag har han en mer marknadsmässig inkomst. 

Richard Sahlin menar att diskrimineringslagarna inte är speciellt bra eftersom de bara kan 

ge skadestånd, som drabbad får man inget jobb genom att stämma en arbetsgivare för 

diskriminering. Istället riskerar man att ses som en jobbig typ och att karriären förstörs.  

Som exempel menar Richard Sahlin att man kan tänka sig en biträdande jurist på en advo-

katbyrå, med någon form av funktionshinder, som kämpar för att få fast anställning. Trots att 

juristen känner sig diskriminerad och särbehandlad kan han eller hon inte anmäla arbetsgiva-

ren eftersom ett fast jobb då skulle vara ännu mer utom räckhåll. 

– Vem vill anställa den jobbiga typen som klagar och anmäler? frågar han retoriskt.  

Richard Sahlin menar att inom akademiska yrken tvingas ofta människor med funktions-

hinder, på grund av sin strävan att komma någon vart i arbetslivet, att acceptera speciallös-

ningar för sitt jobb. Lösningar arbetsgivaren säger beror på funktionshindret.  

Det är ingen bra lösning enligt Richard. Eftersom den anställde slipper viktiga moment i 

arbetet får han eller hon en lägre lönenivå än andra. Dessutom saknas erfarenhet och kompe-

tens vilket försvårar om man ska göra karriär inom sitt område.  

Richard Sahlin menar att även om människor med funktionshinder skulle lyckas utbilda sig 

till ett akademiskt yrke så är det inte säkert att arbetsmiljön är bra. Särlösningar som skapas 

med funktionshindret som ursäkt blir hinder för individens karriär. 

– Diskrimineringslagar, rättighetslagar och skyldighetslagar ger inte jobb, säger han. Personen 

biter ihop utan att våga stämma arbetsgivaren för diskriminering. Kanske skulle man få ska-

destånd men karriären skulle vara förstörd. En dröm är att diskrimineringslagstiftningen skul-

le leda till jobb, inte bara till skadestånd.  

När han doktorerade undervisade han inte studenter på institutionen. Alla doktorander har 

möjlighet att välja bort det momentet. Idag vill han undervisa eftersom han behöver 

erfarenheten om han i framtiden ska bli docent och professor, något han gärna vill. Men innan 

han kommer att få hålla föreläsningar för studenter, ska han föreläsa för en samling lärare från 
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institutionen som ska utvärdera honom som föreläsare. Eventuellt blir det någon gång nästa 

vår.  

Inte ens Richard Sahlin, som själv forskar om diskriminering av människor med funktions-

hinder, tycks undgå att bli diskriminerad.  

 

4.1.5  Sophie Dow, grundare till organisationen Mindroom  

Sophie är svensk och bor i Edinburgh. Hon är journalist och har två barn, en tonårig son med 

AD

itannien kallas ”learning difficulties” och 

fungera som stöd för människor med ”learning difficulties”. 

Det Sophie återkommer till om och om igen är vikten av att förstärka vad varje människa 

årt samhälle 

 uttryck på engelska i intervjun. 

Ho

ktionshindret och ges påtagliga råd hur 

ma

nlärningssvårigheter så det är en stor fråga 

i s

el på framgångsrika människor med 

inl

HD och en yngre dotter med ADHD/Damp. Hon har startat organisationen Mindroom vars 

syfte är att öka medvetenheten om det som i Storbr

är bra på och strunta i det man inte är bra på. Hon återkommer också till vad vi i v

anser vara normalt och påpekar att ”learning difficulties” bara är variationer av det normala. 

Alla har de symptom som räknas som inlärningssvårigheter, en del har bara mer av det.  För 

en del blir det problem, för andra blir det en tillgång.  

Eftersom Sophie bor i Storbritannien blir det en hel del

n är organisationens ansikte utåt och är väldigt verbal. Hon uttrycker sig ofta slagkraftigt 

och precist som t.ex.: ”It takes all kinds of minds”. 

Hon är mycket stolt över de broschyrer Mindroom tagit fram. Ursprungligen togs de fram 

för arbetsgivare men de har nu också utformats för skolor. Det finns en broschyr för varje 

neuropsykiatriskt funktionshinder och där beskrivs fun

n bäst stödjer och tar tillvara individens förmåga. Där framhävs också just de fördelar indi-

vider med respektive funktionshinder brukar ha.  

Sophie säger att minst 25 % har någon form av i

amhället och påverkar alla. Mindroom samarbetar med Royal Mail i Storbritannien som har 

193 000 anställda. För närvarande använder de kunskaperna från Mindroom på 4-5 

postcentraler för att maximera sina anställds prestationer.  Personer med ADHD t.ex. passar 

bättre som brevbärare än sorterare. Royal Mail använder inte det här tänket på chefsnivå än 

men frågan för över Sophie till att ge exemp

ärningssvårigheter. Richard Branson, t.ex. som startade flygbolaget Virgin. Hon hävdar att 

han är en solklar ADHD som hela tiden vill flytta fram gränserna, starta nya företag, har nya 

idéer. I rätt miljö blir han miljardär. I fel miljö hamnar han i fängelse säger hon för att 

synliggöra ytterligheterna för en person med de egenskaper Richard Branson har. 
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På frågan om hur man då skapar en positiv miljö nämner Sophie faktorer som vilka föräld-

rar man har, vilken kultur man växer upp i, kost, medicin, hur skolan bemöter en och sam-

manfattar det som en omgivning som plockar fram det positiva. 

En anledning till att hon nämner Richard Branson, förutom att han är från Storbritannien, 

var att i tidskriften Forbes för några år sedan trädde ett antal mycket framgångsrika företags-

ledare fram och berättade att de hade inlärningssvårigheter, bl. a. då Richard Branson. (Forbes 

20

t pojkar som har ADHD. 

Fo

jer är bra på att täcka upp och så gifter de sig och skaffar barn och runt 30 

spr

 

ska

kt av sina medmänniskor så måste man ju se till att man får det på 

nå

02) 

Sophie tror också att väldigt många nyhetsjournalister har ADHD. Där är det hela tiden 

nytt som gäller. Sophie berättar också att det är en myt att det är fles

rskare i Sverige, bl. a. en vän till Sophie, Svenny Kopp (SBU 2005) har kommit fram till 

att det är ungefär lika många flickor som pojkar som har ADHD. Det är bara det att det märks 

mer på pojkar då de ofta visar det utåt. Flickor har en tendens att låta det gå inåt. Så hankar de 

sig fram för tje

icker alltihop och så kommer de till klinikerna säger hon.  

Sophie kommer ofta tillbaka till att vi alla platsar in under benämningen inlärningssvårig-

heter men det är bara när det blir för mycket av det som det blir en svårighet. 

Sophie manar också till större ödmjukhet inför hur vi människor fungerar. Hon säger att vi 

vet väldigt lite om hur den mänskliga hjärnan fungerar och det lilla vi vet har vi lärt oss de 

senaste 15 åren. Då kan vi inte döma ut folk för att de inte kan sitta still, skriver snyggt eller 

tänker på ett annat sätt.  

– Vi måste vidga våra normer och så måste vi vända den här atlantångaren åt rätt håll, åt ett 

positivt håll och ta fram det man är bra på, för alla människor har något de är bra på. Och man

 göra det mesta man kan för att ge varje människa ett värdigt liv. Och om det då innebär att 

man måste ta medicin för att få bukt på sin ADHD så måste man göra det eller om man ska 

göra något annat. Det så många som inte får en chans och de slutar i fängelse. Möts man inte 

med värdighet och respe

got annat sätt. Man blir clown eller gängledare eller så. Så är det. 

Sophie är absolut för medicinering om den är individanpassad och förbättrar livskvaliteten. 

Av två taskiga alternativ är det bättre att välja det minst taskiga. Om medicinen ökar din för-

måga till koncentration och gör att du inte irriterar folk lika mycket överväger fördelarna med 

medicinering enligt Sophie. I samma andetag pratar hon också vidare om hur viktigt kosten är 

t.ex. med omega 3-fettsyror och vikten av att undvika syntetiska färgämnen och tillsatser i 

kosten. 
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Sophie tycker också att det är självklart att ha en diagnos. Det är en vägvisare. Man måste 

ju veta vad man har att göra med. En diagnos ”is not the end it’s the beginning”. Och det ska 

gå fort att få diagnos. Inte som nu när det är kö upp till fyra år. Det är en av de frågor Mind-

room driver. 

På frågan om vad hon tycker om man ska man vara öppen med sin ADHD eller hålla det 

dolt svarar hon direkt att hon tycker man ska var öppen för det kommer inte att dröja länge 

för

era eller kompensera för det.  

et med ganska mycket humor tycker jag och det 

är 

 för Mindroom. Det sipprar in överallt. Alla ska kunna 

ve

rän de runt omkring dig märker det i alla fall. Det går inte att dölja. Att dölja det och låtsas 

att man inte har ADHD är att göra våld på sig själv. Det är mycket bättre att berätta för om-

givningen vad det innebär och vad man är väldigt bra på och vad är man är mindre bra och 

hur man kan balans

När jag ber Sophie jämföra acceptansen för NPF/inlärningssvårigheter i Sverige och Stor-

britannien tror hon att det är större acceptans i Sverige för där har man hållit på med det läng-

re. Ett annat skäl hon anför är att Storbritannien är ett land som är baserat på akademisk pre-

station. De har alltid varit stolta över sina akademiska prestationer. Det är viktigt att gå på 

universitet här osv. Men hon vill helst beskriva acceptansen som att det finns fickor av bril-

jans både i Sverige och i Storbritannien. 

– Generellt sett så behöver vi höja medvetandet och insikt och förståelse överallt. Och det 

är det Mindroom gör berättar Sophie.  

– Vi har hållit tre konferenser och sen jobbar vi med Royal Mail, våra broschyrer och sen 

är det rätt mycket uppmärksamhet som riktas mot mig för jag är den där gränslösa utländskan 

som gör saker här och det tycker de är rätt kul. Man måste använda sig av många olika 

facetter för att få folks uppmärksamhet. Vi d

också viktigt. Vi har vårt eget skolmärke, vi ska lansera ett eget vinmärke och en optiker 

ska kanske designa en ny glasögonbåge

ta lite om vad allt det här. Vid rätt läge behövs ju ofta bara en eller två tillräckligt 

karismatiska personer som kan vända på värderingar som råder. Som säger att det här är ju 

inte klokt vi måste ju se på det på det här sättet istället. Det är det jag försöker göra avslutar 

Sophie vårt långa och givande samtal per telefon. 
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4.1.6  Birgitta Jibestrand, Misa AB1, projektledare för "Att delta i 
arbetslivet – med stöd" 

Hösten 2006 startade det 3-åriga projektet Att delta i arbetslivet – med stöd, i Misas regi på 

uppdrag av Riksorganisationen Misa med finansiering från Arvsfonden. Projektet går ut på att 

människor med ADHD med hjälp av individuella lösningar kan fungera i arbetslivet. LSS, 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, omfattar inte den dagliga 

verksamheten för personer med ADHD (Sveriges Riksdag 2005) även om man med ADHD 

kan få boendestöd enligt Socialtjänstlagen (Sveriges Riksdag 2007). Ofta bedöms de här 

personerna inte stå till arbetsmarknadens förfogande, samtidigt som endast ett fåtal får stöd 

enligt LSS. Det här projektets syfte är att se vad som egentligen krävs och behövs för att de 

här personerna ska fungera på arbetsmarknaden. Målet är att skapa arbete på den öppna 

arbetsmarknaden för deltagarna. Projektet ska fungera som en bro eller brygga för deltagarna 

ut i arbetslivet. Vissa kan nå dit och andra kommer att behöva fortsatt stöd, berättar Birgitta 

Jibestrand när jag intervjuar henne på hennes arbetsplats. 

Projektet har 12 deltagare och av dem är ungefär hälften ute på arbetsplatser eller studerar 

och de andra är på väg. De är i fasen av kartläggning vilket kan ta upp till tre månader. Det ser 

också lite olika ut, en del är ute på arbetsplatsen samtidigt som kartläggningen. För andra tar 

det längre tid. Vissa personer har kanske varit ganska länge bort från arbetsmarknaden eller 

inte vart inne på arbetsmarknaden. Då kan det kanske behövas en lite längre startsträcka. För 

andra kanske det är så att man har massor av energi och vill igång och då kan man relativt 

omgående parallellt också vara ute. Vi försöker i allt se individuellt vad det är som skulle pas-

sa varje person. Det är inte så att man inte får vara med i projektet om man har fler diagnoser 

än ADHD. Har man också andra diagnoser som ger rätt till stöd via LSS så får de annat stöd 

från oss genom att t.ex. stadsdelarna köper plats i vår ordinarie verksamhet. Likaså om man 

har andra diagnoser som hindrar en från att kunna arbeta, t.ex. tvångssyndrom som gör att det 

tar överhanden så att man inte kommer hemifrån så är det kanske inte ADHD som är det pri-

mära som är bekymmer på arbetsplatser utan då är bekymret att man inte kommer dit. Då är 

det ju egentligen det man behöver jobba med först för att sen gå vidare till den här typen av 

projekt. Däremot kan man naturligtvis ha t.ex. dyslexi och liknande. 

De sex personer som är ute i arbetslivet går det bra för. De trivs och tycker att det fungerar 

och de har arbetskonsulenter som de trivs att arbeta tillsammans med. Arbetsgivarna är också 

                                                 
1 Erbjuder arbetsinriktad verksamhet för människor med arbetshinder. Beställare är främst kommuner 
och försäkringskassor. 
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nöjda liksom arbetskamraterna. De har kunnat ordna arbetsplatsen, t.ex. genom att ta bort 

störande ljud och ha eget rum. De är öppna på arbetsplatsen med att de har ADHD. Om man 

ska vara öppen eller behöver man diskutera med sin arbetskonsulent så att man blir medveten 

med för- och nackdelarna och vad det blir för konsekvenser på arbetsplatsen. 

Jag frågar Birgitta vad hon anser vara ADHD-människors starka sida och hon svarar krea-

tivitet, förmågan att vara skapande, att kunna ha många järn i elden och ha mycket energi. 

Men många bollar i luften kan vara både till för- och nackdelar. Då kan man behöva hjälp att 

lägga ner några bollar i väntan. 

Många människor med ADHD också har lätt att få en social kontakt, har lätt att få jobb. 

Många som jag har mött har haft många jobb, haft lätt att få jobb men har svårt att behålla 

dem. Birgitta menar att förmågan att få kontakt är en tillgång för hur ska man annars få något 

att hända. Projektdeltagarna kan sedan behöva hjälp med fortsättningen, t.ex. när känslan av 

att inte vilja vara kvar på arbetsplatsen kommer. En längtan som kan komma sig av vana för 

att man är så van vid att bli bortstött och misslyckas att man inte vill var kvar längre. 

Kreativitet, eller entreprenörskap eller vad man kallar har också ibland en baksida Fördelen 

är att det kommer mycket idéer, att man kan ha mycket på gång och har man har mycket tan-

kar kring vad man vill göra i jobbet men det kan också vara så att det då finns svårigheter med 

att prioritera. Man kanske börjar på nåt och sen går över till nåt annat eller hur det nu ser ut 

och då tänker Birgitta att om man bortser från arbetskonsulenter och stöd på det sättet man får 

i deras projekt så är det ju faktiskt så att har man en chef så kan ju chefen vara den som hjäl-

per till med att prioritera. Det kan ju vara så att alla idéerna är jättebra men man kan inte mäk-

ta med allt just nu. Chefen kan vara den som ser till att något blir realiserat som är realistiskt 

att åstadkomma just nu. Det andra lägger man på väntan vilket inte betyder att det är dåligt 

eller det inte ska göras.  

Hon berättar om en person som var en verklig tillgång på sitt jobb. Han betraktades som 

lite konstig av de övriga anställda och hade till exempel problem med de sociala interaktio-

nerna i fikarummet. Samtidigt var han duktig på att komma med nya lösningar, eftersom han 

inte brydde sig om vad andra tyckte och tänkte om honom. Han var mer fri i sina associa-

tionsbanor, helt enkelt. Han hade en chef som uppskattade hans jobb och som förstod de be-

hov han hade och som skapade en arbetssituation som gjorde att han fungerade i arbetslivet. 

Det är just de här individuella lösningarna som Birgitta Jibestrand efterfrågar. 

Stöd när något går utöver vår förmåga är något självklart för de flesta i arbetslivet fast man 

ofta inte tänker på det på det sättet säger Birgitta. Till exempel, om datorn krånglar så ringen 

man på datasupporten. Det är ingen som begär att du ska fixa det själv.  
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Har arbetsgivaren, chefen förmågan att se och förstå att alla är olika och att anställda som 

inte passar in i mallen vanligtvis också har något extra att ge skulle ett projekt som vårt inte 

behövas. Det borde vara något självklart. 

 

4.1.7  Olle Öberg, VD på Left is Right ett företag med konsulter som 
har Aspergers Syndrom 

Olle Öberg är VD för konsult företaget Left is Right som har specialiserat sig på att anställa 

personer med rent Aspergers syndrom. De vill ta tillvara på deras styrkor och det de är dukti-

ga på. Olle berättar att en person som har Aspergers syndrom är ofta väldigt noggrann, ser 

detaljer mycket mer som inte vi vanliga ser. De gör saker om och om igen med samma bibe-

hållna kvalitet  

Han berättar också att de är extremt ärliga och de förstår inte varför man ska ljuga och att 

man ofta är väldigt plikttrogen. Det som är till nackdel för de här är personerna är att handi-

kappet ställer till det lite för dem. Det är svårt för de att få den ordning och struktur på arbets-

platsen de behöver. Dessutom har de problem med sociala kontakter. 

Left is Right gör i ordning en miljö för dem där de fungerar bra. De sitter i sina egna rum 

och jobbar och det är andra personer som sköter de sociala kontakterna, som försäljning skö-

ter och kundkontakter och tar hem jobben till kontoren där de finns. 

Sen har de också ett ledarskap, coacher, som grundar sig i att coacherna kan mycket om 

Aspergers syndrom. De vet hur de här personerna fungerar. De vet hur man ska jobba med 

dem för att de ska fungera bra och må bra. Ledarskapet ingår i verksamheten. 

Konsulterna jobbar i egna rum hos Left is Right. Det skiljer sig från vanliga konsulter som 

är ute på olika uppdrag. Men i och med att de här personerna har svårt att vara ute på företag 

och smälta in kulturer gör att de mår mycket bättre och fungerar mycket bättre när de är i sin 

egen hemmamiljö. 

Vi kom på den här affärsidén pga. att alla vi i ledningen har barn som är autistiska eller har 

Aspergers syndrom berättar Olle. Det finns en föregångare i Danmark, specialisterna som har 

skapat ett liknande företag före oss men där jobbar man med att ta in personer under en tid, 3-

4 månader eller upp till ett år för att sedan kunna gå ut i det vanliga näringslivet. Men så gör 

inte vi framhäver Olle. Vår affärsidé är att utveckla våra konsulter så mycket som möjligt så 

att vi kan ta bra uppdrag och att de blir duktiga. De startade förra året, 2006, och Olle säger att 

det går väldigt bra för dem. De har 12-13 konsulter i jobb nu, både med träningsarbete men 

också med ”skarpa case”, riktiga uppdrag som Left is Right kallar det. 
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De har ett uppdrag åt Länsförsäkringar i Stockholm som själva tog kontakt med Left is 

Right efter att ha läst om de och tyckte om deras affärsidé. Länsförsäkringar tyckte också det 

var bra att uppfylla två syften samtidigt. Det ena var att få jobbet gjort på ett bra sätt. Det and-

ra var att de ville bidra till att människor med Aspergers syndrom får jobb. 

I USA är det enligt Olle mer vanligt att näringslivet tar socialt ansvar. Det där håller på att 

sprida sig runt om i världen, även i Sverige. Vi pratar om att vi måste förändra saker, att vi 

måste integrera människor I näringslivet som annars har svårt att komma in på arbetsmarkna-

den. Då kan man inte bara vänta på att institutioner, samhället och politiker tar hand om det.  

Då måste också näringslivet ta det ansvaret. Det gör man mycket mer idag. Det finns en social 

medvetenhet idag bland företagsledare på ett helt annat sätt än vad det fanns för bara 10 år 

sedan.  

Left is Right har kollektivavtal. De är anslutna till Almega och har SIF som fackförening. 

De går på avtalet för Tekniska konsulter har samma lön som vanliga konsulter för de är vanli-

ga konsulter. När näringslivet så småningom inser att de är specialister, som kan mer än van-

liga konsulter kommer vi t o m kunna ta mer betalt säger Olle stolt. 

Förutom Länsförsäkringar i Stockholm har Left is Right kontakt med flera andra Försäk-

ringsbolag, stora banker, stort medieföretag och ett stort konsultföretag. Olle berättar att Left 

is Right är mycket nöjda med utvecklingen. Utvecklingen har gått mycket bättre och fortare 

än de trott. 

En önskan företaget har är näringslivet förstår hur bra de här människorna så att de ändrar 

sina organisationer och tänker lite annorlunda och börja anställa människor med olika typer 

av funktionshinder.  Men det är en lång resa dit. 

Att våra konsulter inte sitter ute hos kunden begränsar lite vilka uppdrag Left is Right kan 

ta. Ibland vill kunden ha konsulten ute på plats för att föra dialog med dem som ska göra job-

bet. Den sortens uppdrag kan de inte ta. 

Left is Right har ett utvecklingsprogram för sina konsulter. Det ligger i ledarskapets 

uppgift, För att utveckla sina medarbetare bl. a utvecklar de ett program tillsammans Med 

Karlstads universitet om hur man utvecklar personer som har Aspergers syndrom. Olle 

framhäver att bara genom att jobba i en miljö där man känner sig trygg där man inte behöver 

gå omkring och förställa sig och försöka vara vanlig utan man kan vara den man är växer de 

väldigt mycket av. Om man är en udda person i en organisation går väldigt mycket tid och 

kraft åt för att vara som alla andra. Men man får inte glömma bort att de faktiskt har ett 

funktionshinder som inte går bort. Det går aldrig bort. Det är som om du kapar av benet. 

Benet växer inte ut igen. 
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Funktionshindret har man hela livet men däremot kan man lära sig att leva med det och 

därmed kunna fungera bättre. Mycket av det här handlar om att få en diagnos, få självkunskap 

och bli trygg i sig själv. Har man ett jobb och är med i samhället blir man ju tryggare i sig 

själv och kan börja utveckla även sitt privatliv. Jag behöver inte känna mig som en arbetslös 

udda figur längre. Jag är plötsligt en person i samhället 

Vi är noggranna med vilka vi anställer berättar Olle. Man ska ha den där noggrannheten 

vad gäller detaljer, tycka om språk, översättningar eller granskning av textmassor. Man ska 

vara hyfsat kunnig på datasystem då vi jobbar mycket med programmering. Däremot tittar vi 

inte så mycket på akademiska betyg.  Det beror på att de här personerna väldigt ofta har lärt 

sig väldigt mycket själva. 

Inom vissa områden kommer nog de här personerna att framstå som väldigt bra. Ta korrek-

turläsning t.ex. så är många med de här funktionshindren extremt duktiga på det. Kombina-

tionen att vara duktig på korrekturläsning, gilla korrekturläsning och sen dessutom ha Asper-

gers syndrom gör dem extremt duktiga. Det blir som en superkraft men den slår också tillbaka 

på personen. Det är därför det blir ett handikapp. Man orkar t.ex. inte jobba lika länga som så 

kallat normala. Deras hjärna jobbar hårdare. Det är som att köra med full gas på tvåans växel. 

Motorn brinner till slut. Det gör att våra konsulter inte jobbar mer än 5 timmar per dag förkla-

rar Olle. Om de jobbade 8 timmar om dagen skulle de bränna ut sig. 

Det är inte svårt för företaget att hitta konsulter. Efter att vi började prata om det och gå ut 

på nätet och efter det att tidningarna började skriva om det har det varit ett stort intresse. Det 

har strömmat in mail och förfrågningar. Vi vet att det pratas mycket om det i communities. 

Det är inga problem, de letar upp oss. De ska ha diagnosen för att få jobba hos oss. Det har att 

göra med att vi är hyfsat specialiserade på vissa saker. De ska ha Aspergers syndrom men inte 

några andra typer av funktionshinder. En del har ju blandningar, t.ex. Aspergers och lite 

ADHD-slängar och det blir problem för oss. Vi anställer de som har ren Aspergers. 

När man börjar här gör man först en tvådagars test. Sedan är det arbetsträningen i 4-5 

veckor. Därefter är det ytterligare arbetsträning max 1 år. Då jobbar man med uppdrag eller 

skapade uppdrag. Det här är ju personer som vanligtvis varit väldigt långt från arbetsmarkna-

den behöver tid att komma in.  
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4.1.8  Jenny Collén, Strukturkapitalansvarig på IQube, ett företag 
som stödjer entreprenörer  

IQubes affärsidé är att stödja nya bolag och entreprenörer med att växa och nå kommersiella 

genombrott. IQube presenterar sig med att ha fokus på individen, drivkraft, mångfald och 

försäljning. Även om det krävs att man har ett aktiebolag är det just individen man stödjer 

genom att tillhandahålla mentorer, affärscoacher och struktur under en s.k. inkubationstid på 

12-18 månader. Företagets VD är Johan Stael von Holstein som själv gått ut med att han har 

koncentrationssvårigheter. Han har enligt listan över personal på IQube en PA, dvs. personlig 

assistent. 

Jenny Collén blir den på företaget som råkar få svara på våra frågor. Hon svarar på den di-

rekta frågan om IQube tänker på något speciellt sätt om ansökanden med ADHD att för dem 

är det inte viktigt att veta om en person har ADHD eller ej, det är för privat. Däremot passar 

den allmänna bilden av vad som ligger i ADHD in på en stor andel av de entreprenörer IQube 

möter enligt Jenny. Det IQube försöker göra är att anpassa det stöd de kan erbjuda efter varje 

enskild individ. Det viktiga är att hitta strategier och arbetssätt som fungerar. Under den s.k. 

inkubationstiden har entreprenörerna tillgång till den struktur och de rutiner som finns på 

IQube och som också lär ut de processer som behövs för att få rutiner att driva ett företag. De 

tillhandahåller dock vare sig sekreterare eller personliga assistenter säger Jenny lätt roat men 

det skulle absolut inte ha något emot att stödja en entreprenör som har med sig en sådan egen 

personlig assistent. Likväl skulle det inte ses negativt om en entreprenör skulle vara öppen 

med att ha koncentrationssvårigheter/ADHD. Det är individen och affärsidén som bedöms 

som helhet. 

Som privat företag med stort fokus på individen tror Jenny att företaget kan bidra till att 

indirekt stödja människor med funktionshinder att komma in i näringslivet, kanske t.o.m. bätt-

re än vad det offentliga kan göra. Kombinationen privat/offentlig verksamhet ser hon också 

som positiv just med exemplet att entreprenören skulle kunna ha en egen personlig assi-

stent/coach som finansieras kommunalt/statligt. 
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4.1.9  Pia Torstensson, Telenor, ansvarig för projektet Open Mind 
riktat till funktionshindrade  

Pressrelease från Telenor (2007) 

Telenor i Sverige håller på att förbereda och ta emot antagningar till ett arbetsträningsprogram 

vars syfte är att ge personer med funktionshinder ökad chans att komma ut i arbetslivet. Pro-

grammet Open Mind bygger på ett koncept utvecklat av Telenor i Norge, där ett hundratal 

personer genomgått programmet de senaste tio åren. Med början i januari 2008 ska under ett 

års tid ska ett antal funktionshindrade få utbildning och arbetsträning inom olika delar av Te-

lenors Sverigeverksamhet. 

– Det känns jättekul att vi nu är igång med Open Mind i Sverige. Erfarenheterna från Nor-

ge är mycket goda. Där har tre fjärdedelar av dem som genomgått programmet fått ett fast 

jobb säger Pia Torstensson, ansvarig för Open Mind i Sverige. 

Under programmets gång placeras deltagarna i arbetsgrupper inom Telenor och får en 

handledare som vägleder i arbetet och står till förfogande under programtiden. Löpande ut-

värderingar sker även i samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

– Open Mind är ett bra exempel på vad företag kan göra för att bidra till ändrade attityder 

och förhållningssätt i arbetslivet. Värdet som ett arbete ger i form av kompetens, rutiner och 

kollegor är viktigt för alla, samtidigt som vi naturligtvis också förväntar oss att dessa personer 

ska kunna bidra på ett positivt sätt till vår dagliga verksamhet, citerar Pia sin chef Johan 

Lindgren, VD för Telenor i Sverige. 

 

4.2  Enkät gjord av Attention 
Attentions sammanställningen av enkäten bygger på svar från 135 från personer med enbart 

ADHD som diagnos. Det var fler kvinnor än män som svarade, ca två tredjedelar. Flertalet av 

dem som svarade var mellan 18-49 år och så många som 90 % hade fått sin diagnos som vux-

na. Ca 90 % angav att de någon gång haft en anställning men för tillfället var det bara ca 30 % 

som hade någon form av anställning.  

Av de svarande så skulle 90 % vilja ha/behålla en anställning med stöd eller utan. Då de 

svarande ombads att med egna ord beskriva vilket stöd de skulle behöva för att långsiktigt 

kunna få/behålla en anställning så gavs en stor mängd förslag på stödinsatser. För att dra slut-

satser från svaren sammanställde Attention dem i ett antal kategorier. 
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4.2.1  Chef och medarbetare 

”Att känna gemenskap och att omgivningen har lite nyfikenhet, tålamod innan man betraktas 

som konstig och oduglig.”  

En kompetent arbetsledning och en bra chef som vet vad ADHD är samt ett bra bemötande 

och att bli accepterad ansåg flera var viktigt på arbetsplatsen. Flera tyckte att det är viktigt att 

arbetsgruppen har kunskap om funktionshindret och har förståelse för den enskildes situation. 

Även att funktionshindret inte ska behöva döljas för arbetsgivare eller arbetskamrater.  

Uppföljning och samtal tror flera är viktigt för att få och behålla en anställning. 

4.2.2  Coach/Mentor/Stödperson 

”Ett dedikerat bollplank som hjälper mig att fokusera/behålla motivationen.” 

Flera ansåg att en stödperson på arbetsplatsen är en viktig faktor för att kunna få och lång-

siktigt behålla en anställning. Det kan vara ett arbetsbiträde, en mentor, en coach som är insatt 

i den enskilda personens problematik. 

De svarande trodde att en stödperson kan fylla en funktion när det handlar om att lösa kon-

flikter, stresshantering, att ha någon att prata med, veckovisa samtal, utvärderingar, uppmunt-

ran, positiv feedback, bollplank, hjälp att fokusera och hålla tråden. En del kände att det skul-

le vara ett stöd bara att ha någon att ringa vid behov eller att prata med utanför arbetet om 

arbetssituationen och få goda råd. Även att få hjälp med anpassningar som t.ex. att strukturera 

arbetsplatsen angavs som viktigt.  

4.2.3  Arbetets omfattning och arbetsmiljön 

”Ha effektivitetslön och jobba mycket de dagar då jag är på topp och kunna vara hemma de 

dåliga dagarna.” 

När det handlar om arbetstakten så är exemplen på stöd/anpassning: Att få arbeta i lägre 

takt. Anpassade krav. Mindre stress.  Kortare arbetstid. En del tror att en variation i arbetsti-

den, t.ex. flexibel arbetstid skulle underlätta för dem.  Arbetsmiljön uppges vara viktig för att 

känna sig trygg och få arbetsro. Ett exempel är anpassad miljö i form av ljud och ljus. Att få 

sitta enskilt och slippa stora kontorslandskap uppges av en del vara viktigt.  Ett par personer 

anger även att de tror att möjligheten att jobba hemma skulle underlätta för dem. Ett par per-

soner är inne på att kunna växla mellan olika jobb, så att det blir nytt hela tiden eller ha möj-

lighet till två eller flera deltidanställningar i stället för en heltid. En anställning med lönebi-

drag tror ett par personer kan vara en förutsättning för att få och behålla en anställning. 

38 



 

4.2.4  Arbetsuppgifterna 

”Meningsfulla arbetsuppgifter, få utveckla mina kreativa talanger.” 

Det som återkom kring arbetsuppgifter bland flera av de svarande var att ha varierande ro-

liga arbetsuppgifter. Annat som uppgavs som viktigt var att få utföra en arbetsuppgift i taget, 

att arbetsuppgifterna är individuellt anpassade samt att det finns en struktur och tydlighet i 

arbetsuppgifterna.  

Någon hade som förslag att ha flera förutbestämda arbetsuppgifter att välja bland, vilket 

skulle ge variation och ändå struktur och tydlighet. 

Annat som angavs som viktigt var att det finns struktur och mål, en arbetsplan, tydliga ra-

mar och att man får stöd med överblick och prioritering.  

4.2.5  Vardagen och annat 

”Fungerande boendestöd som avlastar, frigör energi och tillvaratar mina resurser. För att 

orka med arbete och den totala livssituationen.”  

En del av de svarande ansåg att hjälp med vardagen skulle behövas, t.ex. rådgivning och 

coachning i vardagslivet. Även fysisk och mental träning samt medicinering har lyfts fram 

som viktigt för att kunna få och behålla en anställning. 

För att planera, minnas och komma i tid tror en del att hjälpmedel som handdator och kom-

ihågklocka kan underlätta.  

4.2.6  Attentions slutsats  

De som svarade på enkäten har inte angett så många kostnadskrävande förändringar eller 

samhällsomvälvande åtgärder för att de långsiktigt ska kunna få och behålla en anställning. 

Det handlar istället om bemötandet från chef och arbetskamrater, att det finns en tydlighet och 

struktur i arbetet, att arbetet upplevs som meningsfullt och omväxlande, att arbetet är anpassat 

efter de egna förutsättningarna samt att man får rätt stöd för att det ska fungera både på och 

utanför arbetet. 
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5.  Teori 

 

Det är med utgångspunkt från den insamlade empirin jag gjort valet av teorier om motivation, 

stämpling och normalisering 

5.1  Val av teorier 
I den här uppsatsen har jag ansatsen att ha ett tolkande/reflekterande synsätt. Då följer ofta att 

det är först vid analys och tolkning av empirin som teorierna visar sig (Alvesson & Sköldberg 

2000). Redan innan jag började samla in empiri hade jag idéer om vilka teorier jag skulle 

komma att använda. Det visade sig dock att mina initiala idéer om val av teorier bara stämde 

delvis. Jag fick under empiritolkningens gång ändra val av teorier och gjorde slutligen följan-

de val vilket i sig då också blir början på min analys. 

I alla berättelser/intervjuer återkom hela tiden vikten av att man ska fokusera på och stärka 

det man är bra på. Kreativitet och problemlösningsförmåga är styrkan hos människor med 

koncentrationssvårigheter. Människor med koncentrationssvårigheter regerar på ett annorlun-

da vis på stimuli för att få tillgång till sin kreativitet. Det förklaras i den motivationsteori jag 

har valt att använda.  

Det som också gått som en röd tråd genom alla berättelser är upplevelsen av att vara annor-

lunda, stå utanför, upplevas som konstig. Varför vi människor lägger sådana bedömningar på 

oss själva och på varandra förklaras bland annat i stämplingsteorin. Som tar upp varför ett 

sådant utanförskap uppstår och hur man kan bryta den stämplingen och når någon form av 

normalisering, dvs. att ett avvikande beteende blir accepterat ledde mig till den tredje teorin, 

om normalisering som förutom att definiera olika former av normaliteter och tar upp hur man 

ändrar normen för vad som är avvikande.  

 

5.2  Motivation 
Individer med ADHD tenderar av att drivas av stimuli. Stimuli i omgivningen som är ny, 

varierad och utmanar påverkar och stimulerar individer med ADHD vilket leder till 

förbättrade prestationer och en upplevelse av välmående. Har man en gång fått det ”kicken” 

vill man återupprepa det vilket skapar en lärande loop. Det förväntade välmåendet leder till att 

individen vill prestera igen och igen för att återuppleva det. Den inre välmåendet är vad som 

är drivkraften inte det yttre för den inre tillfrestelsen saknas när man har ADHD. (Levander, 
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Raccuia 2001)  

Levander och Raccuia (2001) har med utgångspunkt från sin undersökning utvecklat en 

motivationsteori från Delmars motivationsteori (Delmar 1996).  

Deras teori utgår från att människor med ADHD har ett konstant behov av stimulans för att 

må bra. Får de den stimulansen som leder till välmående kan det bli en lärande process som 

motiverar till fortsatt arbete. Genom att strukturera arbetsuppgifterna på ett sådant sätt att sti-

mulisystemet hos individer med koncentrationssvårigheter tillfredsställs kan deras förmågor 

som eftersträvas tas till vara. (Levander, Raccuia 2001) 

 

5.3  Stämpling 
Människor med koncentrationssvårigheter kan upplevas som t.ex. lata, stökiga, egoistiska, 

ansvarslösa, slarviga och har svårt att hålla tider, dvs. avvikande från normen hur man får bete 

sig på arbetsplatser. 

Stämplingsteorin tolkar avvikelse som ett samspel mellan avvikare och icke-avvikare. 

Samspelet är alltså vikigare än egenskaperna hos den avvikande. Blir man stämplad som av-

vikare blir man behandlad som en sådan och det bemötandet leder också till att man beter sig 

och ser sig alltmer avvikande. I en utveckling av stämplingsteorin delar Edwin Lemert i Gid-

dens (2003) in avvikelsen i primär (enklare, enstaka felsteg) och sekundär. Den primära avvi-

kelsen leder inte till stämpling, Med sekundär menas att avvikelsen upplevs som så kraftig av 

omgivningen att den måste bestraffas eller korrigeras vilket då leder till att personen ifråga 

börjar acceptera stämplingen och gör den till en del av sin identitet vilket i sig ytterligare kan 

förstärka avvikandet. På ett mycket förenklat sätt kan man beskriva stämplingsteorin som att 

om en människa identifieras som avvikare, så blir han det. Avvikare är inte något man är utan 

något man blir, vanligtvis är det dessutom någon med makt som stämplar ett visst beteende 

som avvikande. Stämpling frammanas inte bara av handlingar, dvs. det man gör, utan också 

av vad man är, t.ex. etnisk bakgrund, religion, fysiskt- eller psykiskt handikapp samt ekono-

misk eller social status. (Giddens 2003) 

Regler om vilka människor och vilka beteenden som är godtagbara skapas av grupper med 

tillräcklig makt för sammanhanget. Koncentrationssvårigheter är ett funktionshinder, ett neu-

ropsykiatriskt handikapp som platsar in på listan över tillräckligt avvikande beteende. 
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5.4  Normalisering 
Begreppet normalisering, har historiskt sett haft olika innebörder vilket hänger ihop med vilka 

värderingar som rått i samhället. (Tideman, 2000) 

Under 1960-talet tolkades normalitet som en strävan efter att anpassa den handikappade till 

samhället så långt det var möjligt. Idag gäller närmast det omvända. Samhället ska acceptera 

den funktionshindrade som handikappade numera benämns, som de är och ge utrymme för 

allas behov genom planering där så många hinder som möjligt undanröjs för den funktions-

hindrade. Grundtanken är att den funktionshindrades livssituation ska vara så normal som 

möjlig. Vad som är normalt och vad som är avvikande kan enligt Rosenqvist och Tideman 

(2000) ses på skilda sätt och de urskiljer tre olika synsätt på normalitet: 

 

1. Statistisk normalitet. Normalitet är det normal i betydelse det genomsnittliga och bedöms 

med hjälp av medelvärde och standardavvikelse från en normalfördelningskurva. 

2.  Normativ normalitet. Här betraktas normalitet med utgångspunkt från de värderingar om 

vad som är normalt som råder i ett samhälle vid en viss tidpunkt. 

3.  Individuell eller medicinsk normalitet. Här menas att en individ är normal i betydelsen 

frisk, dvs. inte avvikande eller sjuk. Om någon är avvikande enligt den här normen krävs 

behandling för att uppnå normalitet. (Tideman 2000) 

 

De olika normalitetsbegreppen betyder som synes olika saker men blandas ofta ihop. Den 

statistiska normaliteten visar bara vad som är genomsnittligt. När värderingar ändras i samhäl-

let ändras inte bara den normativa normaliteten utan även den statistiska. Normaliseringsarbe-

tet i samhället är inriktat på att göra det möjligt för individer att leva ett vanligt liv oavsett 

funktionshinder. Det är inte i första hand individen som ska förändras utan det är levnadsvill-

koren, miljön och omständigheterna som ska vara så normala som möjligt. Genom den nor-

mativa normaliteten sker en strävan efter att nå det som betraktas som normalt i betydelsen 

önskvärt/föredömligt enligt rådande värderingar. Individuell eller medicinsk normalitet utgår 

från att den ”onormala” individen genom normaliseringsarbete ska förändras och bli mer 

normal enligt normen. I dagens samhälle är diagnostisering centralt för att identifiera normali-

tet/avvikelse. (Tideman et al 2000).  
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6.  Analys 

Här kommer jag att jämföra min empiri med teorierna. Till varje teori plockar jag citat från de 

olika berättelserna. De skrivs med kursiv stil och när det inte är hela meningar börjar och/eller 

slutar de med … Jag väljer också att i det här sammanhanget kalla varje person enbart vid 

förnamn för att få en något anonymare framtoning av personen just här. Det viktiga är vad 

som sägs inte vem som säger det. Analysen avslutas med två förslag till handlingsplan, en för 

individen med koncentrationssvårigheter, en för arbetsgivaren. Handlingsplanerna bygger på 

allt som tagits upp i uppsatsen. 

 

6.1  Motivation när man har koncentrationssvårigheter 
 

• ”Jag hatar att misslyckas och viljan att lyckas driver mig särskilt när andra säger att det 

här går inte.” (Caj) 

• När jag var liten fick jag höra att jag inte dög någonting till, ingen ide att satsa på den 

grabben…(Caj) 

 

Det första citatet kan låt som ett vanligt entreprenörstänkande. Men satt mer i sitt samman-

hang där Caj fick höra när han var liten att han inte dög till för att han var ordblind så kan 

man se att drivkraften har sitt ursprung i dyslexin, att han uppfattades som mindre värd, 

stämplad som oduglig. För honom blev det en motiverande drivkraft till att prestera mer. 

människor med mer uttalade koncentrationssvårigheter får ofta höra liknande så ofta att det 

påverkar dem till att också bete sig så vilket förstärker de negativa effekterna av koncentra-

tionssvårigheterna. De blir liksom dubbla. Det är också en del av stämplingsteorin. Motiva-

tion/stämpling och normalisering hör ihop. 
 

• ”Meningsfulla arbetsuppgifter, få utveckla mina kreativa talanger.” 

• … att ha flera förutbestämda arbetsuppgifter att välja bland, vilket skulle ge variation och 

ändå struktur och tydlighet. 

• … kunna växla mellan olika jobb, så att det blir nytt hela tiden. 

• … ha varierande roliga arbetsuppgifter… (Enkäten) 

• ”Jag har ju en akademisk utbildning, så jag vill inte bara kopiera papper och koka kaffe. 

Jag måste få använda min förmåga att tänka!” (Liselott) 
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Här blir det mer påtagligt vad som fungerar för att sätta igång motivationen. Om den enskilde 

individen är medveten om att de här och liknande sätt att organisera sitt arbete faktiskt funge-

rar så stärks personens självbild vilket i sig leder till att arbetet fungerar bättre. Det är samma 

cirkel som ovan fast positiv. Om omgivningen är medveten om vikten av organiserandet av 

arbetsvillkoren så blir det ju också lättare av att man får möjlighet att organisera sig så. Det 

såväl individen som organisationen behöver vara medveten om är dock att bara för det går bra 

ett tag så ligger det i funktionshindrets natur att det blir återfall.  
 

• ”förstärka vad varje människa är bra på och strunta i det man inte är bra på” (Sophie) 

• ”… fick positiv feedback från min handledare.” (Liselott) 

• ”… hade en chef som uppskattade hans jobb och som förstod de behov han hade och som 

skapade en arbetssituation som gjorde att han fungerade i arbetslivet ”(Birgitta) 

• ”Har arbetsgivaren, chefen förmågan att se och förstå att alla är olika och att anställda 

som inte passar in i mallen vanligtvis också har något extra att ge skulle ett projekt som 

vårt inte behövas.” (Birgitta) 

 

Många har pratat om vikten av hur ledningen ser på det hela. Finns förståelse där sprider det 

sig ofta vidare i resten av organisationen. Men chefen behöver också vara medveten om att 

det inte alltid är så lätt för arbetskamrater att fungera tillsammans med personer med koncent-

rationssvårigheter. Försvåras andras arbetsvillkor p.g.a. en arbetskamrats neuropsykiatriska 

funktionshinder kan det leda till stämpling. Det måste också chefen vara medveten om. 

 

6.2  Stämpling och normalisering från individens perspek-

 Så jag trodde ju att jag var en idiot tills jag var 44 år. (Peder) 

vudet. (Peder) 

ars hade jag 

• g tyckte 

• har jag frigjort massor med energi, som jag använt 

tiv 
 

•

• Att få diagnos innebar att jag fick veta att jag inte var dum i hu

• Nu fanns det folk som ville höra mig prata och det var väldigt märkligt för ann

ju bara fått höra att jag pratade för mycket och att jag skulle hålla käften. (Peder) 

När jag fick mina diagnoser och folk började lyssna på och ville ha reda på vad ja

och tänkte förändrade det mig. (Peder) 

Efter att jag har fått mina diagnoser så 
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till annat för det gick ju åt massor av energi till att dölja den jag var. (Peder) 

taten från Peders berättelse talar egentligen för sig själva då de visar på hur Ci han gått från 

 ”Särlösningar som skapas med funktionshindret som ursäkt blir hinder för individens kar-

 

et Richard säger är intressant. För det kan ju verka som att det är bra för individen att få 

 ”Du kan ju inte lura någon. Det skulle inte du kunna leva med heller och göra våld på dig 

• tsgivare eller arbetskamrater.” (Enkä-

• är en udda person i en organisation går väldigt mycket tid och kraft åt för att 

 

ör en del är det inga problem med att vara öppen med sitt funktionshinder, andra vill inte att 

 

 

ning att ta 

la 

läget som stämplad av såväl omgivningen som sig själv till att ha skapat en egen och även 

bidragit till allmän normalisering av vad det är att ha ADHD. 

 

•

riär.” (Richard) 

D

särlösningar men om det leder till hinder för fortsatt karriär? Alla är inte nöjda med att bara få 

ett jobb. Även om man har ett funktionshinder som ADHD kan man vilja avancera i karriären 

och dessutom vara kompetent nog att göra det. Även i ett avancemang har man ju rätt till sär-

lösningar vilket inte på minsta vis borde hindra individen från att leva upp till det som ligger i 

de ökande kraven. 

 

•

själv och låtsas att du inte har ADHD…” (Sophie) 

”… funktionshindret inte ska behöva döljas för arbe

ten) 

”Om man 

vara som alla andra.” ( Olle) 

F

andra ska veta det alls. Är man öppen med sina koncentrationssvårigheter får man kanske inte 

jobbet överhuvudtaget och blir direkt insorterad i ett fack av omgivningen som lätt leder till 

stämpling. Döljer man det å andra sidan klara man kanske inte att utföra sina arbetsuppgifter

utan blir av med jobbet. Uppgifter som skulle ha klarat och kanske klarat bra om man fått det 

stöd man har rätt till som funktionshindrad. Eftersom man ändå beter sig som man gör, det är 

svårt att i längden dölja sitt beteende så blir man lättare stämplad som jobbig, oduglig, slarvig,

opålitlig m.m. om ens omgivningen inte förstår varför man beter sig som man gör. I en 

strävan att passa in och inte avslöja sig så blir det svårt att också orka själva 

arbetsuppgifterna. Vilket då ofta drabbar omgivningen som får ännu en anled

avstånd från arbetskamraten. Känslan av utanförskap har varit återkommande i nästan al
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mina källor. Enligt Giddens (2003) kan människor stämplas som avvikande både för det de

gör och det de är. Människor med koncentrationssvårigheter har oftast beteenden som 

uppfattas som avvikande och dessutom irriterande. Avvikelsen i att ha ett funktionshind

sig nog för stämpling men tillsammans med det avvikande beteende blir det dubbelt skäl för 

stämpling. 

 

 

er är i 

6.3  Stämpling och normalisering från arbetsgivarens per-

 ”Vem vill anställa den jobbiga typen som klagar och anmäler?” (Richard) 

 (Richard) 

et första citat från Richard säger lite om den vanligaste bilden av hur arbetsgivare tänker. 

 ”Men därefter har jag försökt ha positioner där jag kunnat påverka mina egna arbetsvill-

 

aj är vårt enda exempel på egenföretagare som därmed kan skapa sina egna förutsättningar. 

 ”Länsförsäkringar… ville bidra till att människor med Aspergers syndrom får jobb. 

• ns en social medvetenhet idag bland företagsledare på ett helt annat sätt än vad 

• tt stödja en entreprenör som har med sig en sådan 

• kus på individen … kan bidra till att indirekt stödja 

spektiv 
 

•

• ”Diskrimineringslagar, rättighetslagar och skyldighetslagar ger inte jobb.”

 

D

Det andra att samhällets lagar inte räcker för att påverka arbetsgivarnas attityder. 

 

•

kor. Det har gjort det möjligt för mig att arbeta tillsammans med kollegor som dels står ut 

med mina mer yviga sidor, dels gör det jag är för rastlös för att göra.” (Caj) 

C

Det som framkommer från mitt empiriska material är det inte fortfarande accepterat i samhäl-

let att ha det beteendet som människor med koncentrationssvårigheter har. Så som Caj beskri-

ver det skapar han utifrån sin maktposition en acceptans från sina medarbetare. Andra är be-

roende av en förstående chef eller ledning. 

 

•

”(Olle) 

”Det fin

det fanns för bara 10 år sedan”. (Olle) 

”… skulle absolut inte ha något emot a

egen personlig assistent.” (Jenny) 

”Som privat företag med stort fo
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människor med funktionshinder att komma in i näringslivet, kanske t.o.m. bättre än vad det 

offentliga kan göra”. (Jenny) 

”… tre fjärdedelar av dem som•  genomgått programmet fått ett fast jobb.” (Pia) 

et verkar som om det finns ett spirande intresse för att ta tillvara funktionshindrade inom 

n. 

De

lys

6.4  Stämpling och normalisering från samhällets sida 

 ”I över ett år forskade han med lönebidrag som inkomst och han är kritisk till att man inte 

 

tt anpassa lönebidraget efter individens utbildningsnivå måste väl vara en av de enklare 

utbildningsnivå kan det kanske bidra till att normalisera begreppet lönebidrag i vårt samhälle. 

 

D

privat näringsliv. De här citaten ger en positiv bild av såväl nutid som framtid. Ju mer företag 

satsar på personer med ADHD/koncentrationssvårigheter desto synligare och vanligare blir 

det vilket också kan minska stämplingen. Frågan är om inte också den statistiska normaliteten 

behöver omvärderas, kanske borde man flytta ut gränserna för vad som anses vara normalt. 

Acceptera, utforma arbetet så att det ger individen positiv stimuli och respektera individe

n toleranta accepterande organisationskulturen är det alla jag pratat med eftersträvar.  

Efter att ha tagit del av Richards erfarenheter med offentlig arbetsgivare och samtidigt 

snat på flera representanter från det privata näringslivet, som visserligen gärna tar emot det 

stöd samhället ger dem när det anställer funktionshindrade, verkar det som att privata företag 

en väg för ökad normalisering. Tvärtemot vad jag trodde innan. Nu talar ju också Richard 

allmänt om diskriminering som kan uppstå hos vilken arbetsgivare som men kanske ändå att 

samarbete samhälle/privata näringslivet kan leda till att människor med funktionshinder som 

ADHD kan komma in på arbetsmarknaden med större heder och självförtroende. Om som det 

verkar också näringslivet ser det som ett värde i sig att ta sådant socialt ansvar är det ju en 

win-win-situation. Så ju mer lönsamt som CSR blir desto bättre för människor med funk-

tionshinder. Och om man tar tillvara de speciella tillgångar, som fri och/eller fokuserad krea-

tivitet och problemlösningsförmåga ökar det också lönsamheten.  

 

 

•

tar hänsyn till individens utbildningsnivå när det gäller ersättningens nivå.” (Richard) 

A

åtgärderna för att från samhällets sida för att höja funktionshindrades status. Om en person 

med studieskulder får högre lön kommer också mer av studielånet att betalas tillbaka 

snabbare. Ordet lönebidrag har dessutom en negativ klang. Men om det ändras till att bero av 
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• ”Vi måste vidga våra normer och så måste vi vända den här atlantångaren åt rätt håll, åt 

ett positivt håll och ta fram det man är bra på, för alla människor har något de är bra på” 

• 

värderingar som råder”. (Sophie) 

mycket större än jag trodde.” (Peder) 

De let. De 

lika normaliteterna påverkar varandra. Värderingar ändras ju vanligare något blir. Så ju mer 

För den som känner igen sig i det som beskrivs i uppsatsen och tror sig ha koncentrationssvå-

 Den är sammanställd med utgångspunkt 

e självtest. 

2. Oavsett svar på testen, känner du på dig att du har koncentrationssvårigheter kontakta 

h säg att du misstänker koncentrationssvårigheter och vill ha en ut-

4. 

5. t med intresseorganisationen Attention, (www.attention-riks.se

(Sophie) 

”Vid rätt läge behövs ju ofta bara en eller två tillräckligt karismatiska personer som kan 

vända på 

• ”Nu är det så många som vet vem jag är så då blir det att folk kommer fram och berättar. 

Det gjorde att jag såg att det här var så pass 

 

t är viktigt att ändra den normativa normaliteten, det värderingar som råder i samhäl

o

som skrivs om ADHD och koncentrationssvårigheter desto vanligare blir det och förhopp-

ningsvis då mer accepterat. Dels behövs det karismatiska personer som pratar och skriver om 

ADHD men precis som Peder märkt att han blivit mer eller mindre känd för att ha ”kommit 

ut” med sina funktionshinder skulle funktionshindret ADHD/koncentrationssvårigheter vinna 

på om någon kändis ”kom ut” med det. 
 

6.5  Handlingsplan för individen 

righeter kan följande handlingsplan vara till hjälp.

från allt material som presenterats i uppsatsen och är att betrakta som en del av analysen. 

 

Innan du fått diagnos 

1. Gör bifogad

din vårdcentral oc

redning. 

3. Stå på dig i kontakt med vården. 

Studerar du på högskola, säg till att du väntar på utredning. Du kan få stöd under tiden. 

Ta kontak ) för 

7. Ge aldrig upp. 

stödgrupper och information. 

6. Har du kontakt med Arbetsförmedlingen, säg att du väntar på utredning. 

48 



 

 

När d

töd. 

unen för ansökan om boendestöd 

3. Stå på dig för att få det stöd du behöver. Kanske behöver du stöd för att få det stödet, 

n stödperson till samtal med arbetsförmedlingen.  

n och hanterar ditt funktionshinder bättre med tiden 

 

6.
Sett u är behov av handlingsplan kan 

nnas. Ett tänkbart läge är att arbetsgivaren får in en ansökan där den sökanden anger att 

han/hon har koncentrationssvårigheter/ADHD. Det kan ske genom en helt vanlig ansökan 

 av projekt för funktionshindrade. 

 Om personen inte har ansökt vi något projekt skulle 

arb

u fått diagnos 

1. Informera din högskola/arbetsförmedling/arbetsgivare för att få adekvat s

2. Kontakta komm

t.ex. att ta med e

4. Fortsätt ha kontakt med Attention 

5. Undersök i samråd med läkare om du behöver medicinering och/eller terapi 

6. Söker du arbete, fundera noga igenom om du vill dölja eller vara öppen med din dia-

gnos 

7. Ge aldrig upp, du lär dig hela tide

och kan också bättre ta tillvara dess fördelar med tiden.  

6  Handlingsplan för arbetsgivaren 
r arbetsgivarens synvinkel så finns det några olika lägen d

fi

eller att den sökanden ansöker med stöd genom någon form

Ett annat tänkbart scenario är att en redan anställd berättar att han/hon har koncentrationssvå-

righeter/ADHD. 

I vilket fall som bör arbetsgivaren tänka efter först och reagera sedan. I ett allmänt 

sorterande av ansökningar är det nog lätt hänt att sortera bort en ADHD-sökande. Om en 

person är modig nog att berätta om sin ADHD i en arbetsansökan bör arbetsgivaren se det 

som en intressant ansökan i sig.

etsgivaren om personen verkar intressant kunna föreslå deltagande i projekt. Fördelen med 

att delta i något projekt som stödjer ingången på arbetsmarkanden är att också arbetsgivaren 

kan få det stöd arbetstagaren behöver finansierat. Finns inte något sådan allmänt projekt finns 

alltid arbetsmarknadsverket allmänna stöd. Arbetsgivaren kan också själv starta ett projekt för 

att hjälpa funktionshindrade in på arbetsmarknaden. Vare sig man gör det för en enskild 

person eller för en grupp är det att betrakta som CSR, vilket kan stärka företaget såväl inåt 

som utåt. Det arbetsgivaren bör betänka inför att anställa en person med funktionshinder är 

hur arbetet organiseras i förhållande till arbetskamrater. Om koncentrationssvårigheterna 

påverkar arbetskamraterna negativt riskerar det att försämra såväl arbetskamraternas 
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arbetsinsatser och kunna leda till stämpling. Arbetsgivaren och arbetstagaren med 

koncentrationssvårigheter bör noga tänka över om arbetskamraterna ska känn till 

funktionshindret. Om valet blir att inte berätta om det bör arbetsuppgifterna verkligen ordnas 

så att eventuella störningar inte drabbar omgivningen. Är man öppen om funktionshindret och 

stämningen är bra kommer omgivningen att ha mer överseende. Om personen med 

funktionshinder särbehandlas som det verkar till det bättre av arbetsgivaren kan det också 

skapa stämpling. Därför är öppenhet bättre. Kanske kan det också öppna upp för att även 

andra eller alla anställdas arbetsuppgifter anpassas efter deras förmåga och behov.  

I dagens samhälle med snabb utveckling är kreativitet en efterfrågad förmåga. Kan arbets-

givaren se att i ett funktionshinder som ADHD ligger en förmåga till extra kreativitet kan det 

motivera arbetsgivaren att utforma arbete och arbetsuppgifter så att den anställde med ADHD 

lättare hittar den motivation som behövs för att utföra de arbetsuppgifterna. 
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7.  Slutsats 

 

Ett samhälle med normer som accepterar människor med koncentrationssvårigheter är en 

grundläggande faktor för att de ska kunna lyckas i arbetslivet. Finns de normerna kommer 

t strukturera arbetsvillkoren så att varje individs egenskaper tas till-

vara på bästa sätt oavsett funktionshinder eller ej. Det är den drömvärlden som alla mina in-

rmanter pratar om. Liksom att arbetsgivaren förstår och har insikt om vad människor med 

 

 

automatiskt en önskan at

fo

koncentrationssvårigheter behöver för att bidra med sin potential. Däri ligger kännedom om 

vad för stimuli dessa människor behöver för att göra sitt bästa samt hur man behöver struktu-

rera arbetsmiljö och arbetsuppgifter individuellt.  

Så är inte vårt samhälle ännu utan normerna behöver ändras. Om den här uppsatsen kan 

påverka så är det ett bidrag till att ändra normen. Varje individ med koncentrationssvårigheter 

som ändå försöker och varje företag eller organisation som anammar det här sättet att tänka 

bidrar också till en förändring i normen och tjänar dessutom troligtvis på det. 
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8.  Slutdiskussion 

.1  Egna reflektioner 
Det är många tankar som snurrar i huvudet efter att ha få tagit del av all den här erfarenheten 

er om ADHD.  

Fattar man vad människor med ADHD har att ge och vad som behövs för att de ska kunna 

men är nyckeln. Finns förståelsen och acceptans en är åt-

gärderna är sedan enkla, rensa bort störande stimuli och förstärk positiva stimuli. Utgå från 

åt vare sig man går stigen 

ycket 

lättare att stödja även om

att man har ordnat sitt liv så. 

hjärnskador som ger ADHD som är svåra att 

leva m

8

som alla de som gett mig sina berättels

ge är problemet löst. Att ändra nor

individens behov och önskemål. Inse att kostnaderna för stöd är en lönsam investering. 

Vad gäller karriär har jag förstått att en karriär är en stig fram

vertikalt eller horisontellt eller om det växlar. Även ett steg bak och två steg fram åt sidan 

eller framåt är karriär. 

Människor med ADHD måste få mera rätt till stöd i samhället. De måste ha en ram men 

ramen måste vara förlåtande och förstående. Det ska börja i tidig ålder för där är allt m

 en del ADHD-yttringar ger sig med åren, troligtvis för att man hittar 

strategier som gör att man inte är fången i allt för många sekundära eller situationsbundna 

koncentrationsstörningar längre för 

Människor med ADHD behöver få synas och höras. De behöver beröm för att stärka sitt 

självförtroende och bygga upp en normal självkänsla. De hjälper till att ta fram deras förmåga. 

Hitta belöningssystem. Anpassa system efter individen. Resor passar bra som belöning. Har 

de även dyslexi vilket ju är en vanlig kombination är erfarenhetsarbeten bättre än att de ska 

läsa och skriva för att komma in i arbetet.  

Se inte ADHD som ett funktionshinder, se det som ett annat sätt att vara och det ska vara 

så, ett samhälle behöver alla sorters människor för att utvecklas. Vem annars, om inte det som 

är rastlöst nyfiken ska flytta fram gränserna? Som klättrar upp på berget och ser vad som finns 

där borta, som provar att sätta ihop två saker på ett nytt sätt som ingen tänkt på förut? 

Även om jag är medveten om att det finns 

ed oavsett hur mycket stöd man får tror jag efter den här resan som den här uppsatsen 

har varit att så mycket av det vi kallar ADHD beror på vårt samhälles snäva gränser för hur 

man får bete sig. Man har bara koncentrationssvårigheter när man krockar med samhällets 

krav, annars har man inga koncentrationssvårigheter. 
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8.2  Förslag på fortsatt forskning 
 

Förslag på frågeställningar för fortsatt forskning: 

 

man tar reda på vad som fungerar som 

positiva stimuli för olika individer med koncentrationssvårigheter?  

änniska med koncentrationssvårighe-

ter som t.ex. Richard Branson? 

• Finns det mer fördelar än kreativitet som kan vara till fördel i karriären för människor med 

• 

• 

 

• 

• r riktade till människor med koncentrationssvå-

righeter? 

• a på anställda med koncentrationssvårigheter? 

ADHD/koncentrationssvårigheter 

• Vad finns det för olika positiva stimuli och hur 

• Hur är livsberättelsen för en extremt framgångsrik m

koncentrationssvårigheter? 

Hur påverkas arbetskamrater av att arbeta tillsammans med människor som har 

ADHD/koncentrationssvårigheter? 

Hur är situationen för människor med ADHD i Sverige jämfört med andra länder, t.ex. 

Storbritannien/USA/Norden?

Hur ser handläggare på arbetsförmedlingen på personer med koncentrationssvårigheter? 

Hur vanligt är det inom CSR med insatse

Varför väljer vissa företag att sats

• Hur reagerar arbetsgivare på om arbetssökanden berättar att de har 
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Bilaga 

 

ADHD-test från WHO 
 

Testen går även att göra på egen hand. Det är fullt tillräckligt att göra de 6 första frågorna. Det 

är bara om man får fyra eller fler kryss i de gråa rutorna som man behöver gå vidare till r

rande frågor. (Läkartidningen 2007, WHO 2007) 

este-

 

Vill du ladda hem ett eget test gör du det med hjälp av den här länken: 

www.hcp.med.harvard.edu/ncs/ftpdir/adhd/18Q-Swedish%20FINAL.pdf

 

Vuxen-ADHD Självrapportskala (ASRS-v1.1)  

Instruktioner till Symtom-checklistan 

 

Frågorna är tänkta att stimulera en dialog mellan dig och dina patienter och att hjälpa till att 

bekräfta om de uppvisar ADHD-symtom.  

 

Beskrivning: Symtom-checklistan är ett instrument som består av de arton kriterierna enligt 

DSM-IVTR. Sex av de arton frågorna har visat sig vara de som är mest prediktiva av ADHD-

symtom. Dessa sex frågor utgör grunden för ASRS Screener v1.1 och utgör även del A av 

Symtom-checklistan. Del B av Symtom-checklistan innehåller de återstående tolv frågorna.  

 

Instruktioner:  

 

Symtom  

1.  Be patienten fylla i både del A och B av Symtom-checklistan genom att markera med ett 

kryss i den ruta som bäst motsvarar förekomsten av varje symtom.      

2.  Lägg ihop värdena för del A. Om fyra eller fler kryss är markerade i de mörkt skuggade 

rutorna inom del A uppvisar patienten symtom som i hög grad överensstämmer med ADHD 

hos vuxna och motiverar vidare utredning  

3.  Symtomfrekvensen som markerats i del B ger ytterligare tecken och kan fungera som en 
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vägvisning vad det gäller patientens symtom. Notera särskilt de kryss som hamnar inom det 

skuggade området. De frekvensbaserade svarsalternativen uppvisar större känslighet för vissa 

frågor. Inget totalvärde eller diagnostisk sannolikhet används för dessa tolv frågor. Det har 

visat sig att de sex frågorna under del A är de som är mest prediktiva för störningen och 

fungerar bäst som screeninginstrument.  

 

Funktionsnedsättning:   

 

1.  Gå igenom hela Symtom-checklistan med dina patienter och gör en bedömning av graden 

av funktionsnedsättning förknippad med symtomen.  

2.  Beakta arbeta/skola, den sociala omgivningen och familjeförhållanden. 

3.  Frekvensen av symtom står ofta i relation till symtomens allvar. Därför kan checklistan 

vara vägledande i bedömningen av funktionsnedsättningar. Om dina patienter har frekventa 

symtom kan det var idé́ att be dem förklara hur dessa problem har påverkat deras förmåga att 

sköta arbetet, hemmet eller komma överens med andra människor, såsom make/maka/sambo.  

 

Sjukdomshistoria: 

 

1.  Gör en bedömning av förekomsten av dessa symtom eller liknande symtom i barndomen. 

Vuxna med ADHD har inte nödvändigtvis fått diagnosen som barn. För att göra en b

ning av patientens historia, sök efter tecken på tidiga och ihållande problem med uppmärk-

samhet eller självkontroll. Vissa betydande symtom bör ha funnits i barndomen, men en full-

ständig sjukdomsbild är inte nödvändig. 

edöm-
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