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Förord-
Ett stort tack till min pappa för all uppmuntran och alla gånger du läst de olika versionerna av 

uppsatsen! 

Stort tack till Petra för tips, inspiration och vägledning när jag körde fast. 

Tack till min handledare Anita, som inte gav upp hoppet. 

Sist, men inte minst tack till min underbara son och mina hundar som givit mig kraft att inte ge upp! 

Denna uppsats blev lite försenad, men är stolt att säga att jag trots ADD diagnos och utan 

medicinering eller större stöd ändå lyckats ro arbetet i land. 

Genom egen kraft och stark vilja, kan man oavsett diagnos eller inte nå precis vart man vill! 

 

Celine Lassen, Lidingö 2015 
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Sammanfattning-
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är ett neuropsykiatriskt funktionshinder som inte 

bara har ökat bland barn, utan även hos vuxna. Enligt Socialstyrelsen beror denna ökning på att det 

finns en större kunskap om diagnosen och symtomen märks tydligare i och med att vi nu lever i ett 

informationssamhälle med högre kognitiva krav. I framförallt USA har det blivit populärt att använda 

sig av ADHD-coacher som ett komplement till medicin och terapi. Metoden existerar i Sverige, men 

den ingår inte som en behandlingsform som erbjuds eller föreslås till individer som får diagnosen 

ADHD. Syftet med denna studie är att ge mer kunskap om ADHD-coaching samt att jämföra denna 

metod med andra behandlingsalternativ som ges till en individ med ADHD diagnos. Jag har utgått 

ifrån ett salutogent perspektiv med Antonovskys KASAM som stöd, då jag tittat på det kognitiva 

området och vidare empowerment i förhållande till det psykosociala stödet. Resultatet av studien visar 

på att det finns effektiva behandlingsmetoder för ADHD, men att införa ADHD-coaching som metod 

kan motiveras då denna metod är specifikt inriktad på ADHD och visar på effekt i U.S.A. Empirin i 

studien består av vetenskapliga artiklar och facklitteratur i ämnet. Det framgår också i studien att det 

finns behov av fler vetenskapliga studier både om ADHD-coaching som metod och om andra 

behandlingsmetoder för framförallt vuxna med ADHD diagnos. 

-
Nyckelord:-ADHD Vuxna, ADHD Barn & Ungdom, ADHD-coaching, Neuropsykiatrisk 

funktionshinder, Metoder, Behandling 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Abstract-
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neuropsychiatric impairment that not only has 

increased in children but also in adults. It is considered by the Swedish National Board that the 

increase directs us to a greater knowledge of the diagnosis and the symptoms are more noticeable now 

since we live in an information society with higher cognitive demands. Foremost in USA, it has 

become popular to use ADHD coaches as a method complementary to medicine and therapy. The 

method does exist in Sweden, but it is not a treatment that individuals are informed of or even 

suggested as a complementary. The purpose of this study is to increase awareness of ADHD Coaching 

and comparing the method to other treatments for people with ADHD. The results showed that there 

are effective methods for ADHD, but ADHD Coaching would be a good complementary as it is 

tailored for the symptoms of ADHD. Viewed from Antonovskys salutogenic perspective, I have used 

KASAM to support the cognitive aspect and I have used empowerment to support the psychosocial 

aspect of treatments. My studies and empirical material includes peer reviewed articles and literature 

on the subject. The results show a need for more empirical studies of ADHD Coaching as well as 

therapeutically methods for adults with ADHD in particular. 

 

Keywords:-ADHD Adults, ADHD Youth, ADHD Coaching, Neuropsychiatric disability, Methods, 

Treatment 
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1.- Inledning-
1.1-Bakgrund-
Antalet barn och vuxna som får diagnosen ADHD ökar och enligt en omfattande kunskapsöversikt 

från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2013) har tre till tio procent av alla skolbarn i 

Sverige någon form av ADHD, beroende på hur man tillämpar diagnostiken (a.a.). Det har även skett 

en kraftigt ökad diagnostisering för vuxna, så enligt SBU:s uträkningar bedömer man att tre till fyra 

procent av den vuxna befolkningen har ADHD. Socialstyrelsen menar att kunskapen om ADHD har 

ökat och det är också lättare att identifiera symtomen i det informationssamhälle som vi nu lever i 

(Socialstyrelsen, 2014). En kraftigt ökad läkemedelsbehandling innebär också ett ökat behov av 

vägledning inom socialt arbete. För att möta framtidens ökade behov av hjälp och stöd för dessa 

individer behövs fördjupade studier (a.a.). 

Debatten i media om medicinering vid ADHD har varit framträdande medan övriga behandlingar 

inte diskuteras lika mycket. Då SBU fick i uppdrag, oktober 2014, av Socialtjänsten att undersöka 

befintliga behandlingsmetoder för ADHD, kunde 30 stycken identifieras (SBU, 2014). En metod som 

är utbredd i USA, men inte i samma utsträckning i Sverige är ADHD-coaching. Denna metod uppstod 

1995 i USA i samband med att psykiatrikern Ned Hallowell skrev om sina kliniska erfarenheter i 

arbetet med ADHD-patienter. Hallowells största frustration låg i att han inte kände att han kunde 

tillfredsställa det regelbundna stöd och den vägledning som han såg behövdes (Goldstein, 2005). Idag, 

år 2015, blir vuxna personer som får en ADHD-diagnos erbjudna medicin i första hand och en del 

remitteras vidare till närmsta ADHD-mottagning för vidare behandling (Norra Stockholms psykiatri, 

2014). När barn får diagnosen, ges barnets föräldrar utbildning och barnet har därefter rätt till en 

individuell skolplan, vilket ofta kombineras med medicinering (Kadesjö, 2015). Vidare information 

och utbildning sker därefter på ADHD-center (Kindwall, 2015). 

1.2-Problemformulering-
Med anledning av det ökande antalet ADHD-diagnoser och det uttryckta behovet av stöd och 

vägledning för dessa individer inom socialt arbete, är det angeläget att vi kan fylla det behov av 

stödinsatser som finns och kommer att finnas till för människor med ADHD-diagnos.  Detta är en 

pågående debatt sedan en tid tillbaka, men en debatt som är långt ifrån i mål (Socialstyrelsen, 2014). 

ADHD-coachning är mer utbrett i USA än i Sverige och används som kompletterande metod för att 

förenkla studier och vardagsliv för framförallt ungdomar och vuxna med ADHD-diagnos 

(https://www.adhdcoaches.org). I Sverige finns det utbildade ADHD-coacher, men det finns ingen 

tydlig framträdande kunskap om arbetssättet och det uppges inte som ett alternativ som 

kompletterande behandling till individer med ADHD (Björk, G. Personlig kommunikation, 9/2 2015). 

!

!
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!

1.3-Syfte-och-frågeställningar-
Syftet med denna studie är att undersöka ADHD-coachning som möjlig behandlingsmetod inom 

socialt arbete i Sverige, i relation till barn, ungdomar och vuxna med ADHD-diagnos, med 

utgångspunkt i följande frågeställningar: 

•! Vad är ADHD-coachning och vilka resultat visar metoden på? 

•! Hur förhåller sig ADHD-coachnings arbetssätt till andra gängse behandlingsmetoders innehåll 

och resultat? 

1.4-Studiens-avgränsningar-
För att hålla studien inom ramen för en litteraturstudie på c uppsats nivå, begränsades den till artiklar 

som är peer reviewed och visar på studier att ADHD-coaching som metod är beprövad, samt 

facklitteratur om ADHD-coaching. Studien har också begränsats till information om vad som gäller i 

Stockholm angående de övriga behandlingsformer som erbjuds efter att en vuxen eller ett barn fått en 

ADHD-diagnos . De övriga metoderna som identifierats (30st) är av varierande kvalité gällande 

studier om effekt och därför valdes de som kunde anses ha belägg för effekt ut för att djupare jämföra 

med ADHD-coaching (SBU, 2014). 

1.5-Definitioner-och-centrala-begrepp-

1.5.1!ADHD!

ADHD står för ”Attention Deficit Hyperactivity Disorder” och är en av flera neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar.  

Definitionen av ADHD i DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) delas upp i 

tre grupper. 

 

•! ADHD med huvudsak uppmärksamhetsstörning (ADD) 

•! ADHD med huvudsak överaktivitet/ impulsivitet (HD) 

•! ADHD med en kombination av båda (AD/HD) 

 

Nedsättningarna hos en individ med ADHD är huvudsakligen uppmärksamhet, impulsivitet och 

hyperaktivitet/ överaktivitet. Ett flertal har svårigheter med hjärnans exekutiva förmåga, vilket visar 

sig när personen ska organisera och planera (Socialstyrelsen, 2014). Vad som orsakar ADHD och 

liknande problem har och är fortfarande omdebatterat. På 1970-talet trodde man bland annat att det 

berodde på uppväxt och miljö och numera anses det från flesta håll vara ärftligt. Forskningen visar 

idag att de gener som visats ha koppling till ADHD har att göra med signalsubstansen dopamin och 

dess signalöverföring i främre delen av hjärnan. Med en minskad koppling resulterar detta i en sämre 

organisation och regleringsförmåga och att det ger en ökad svårighet att bland annat fatta beslut 

(Rydén, E. Personlig kommunikation 9/2-2015). Se bilaga 1 för en mer utförlig översikt av symtomen. 
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1.5.2.!Coachning!

I Nationalencyklopedin (2013) definieras coaching som: lösningsfokuserad samtalsteknik som 

används för att få en person som coachas att bli mer aktiv och på ett mer effektivt sätt använda sina 

egna förmågor för att åstadkomma en förändring. Såväl privat- som affärslivet (a.a.). 

Sökning på coaching på Google ger ungefär 178 000 000 resultat. Exempel på några som certifierar 

coacher är: International Coach Federation (ICF), European Mentoring and Coaching Council 

(EMCC) och International Coaching Community (ICC). ICF är en organisation med cirka 23000 

medlemmar i drygt 114 länder. I de fem nordiska länderna etablerades ICF Nordic 1999. ICF Sverige 

övertog 2009, den svenska verksamheten. ICF Sverige är en ideell förening som arbetar med 

huvudsyftena att etablera coaching som en erkänd profession samt att kvalitetssäkra coacher och 

coachutbildningar (ICF hämtat från: icfsverige.se, 2013). EMCC har sin verksamhet tillgänglig i 240 

länder och inom 12 olika områden. Organisationen fokuserar på att utveckla europeiska standarder, 

etik och yrkesetiska regler i syfte att säkerställa kvaliteten i coaching branschen. EMCC drivs av 

volontärer med professionellt administrativt stöd (EMCC, 2013). ICC är en av det största 

professionella medlemskaps organisationer för coacher i världen med mer än 6000 certifierade 

coacher i 60 länder. ICC använder sig av ”Lambent International certification coaching training” som 

tilldelades en ”European Quality Award” (EQA) 2010 av EMCC. Detta innebär att det uppfyller 

kraven för ICF och är en utbildning som är erkänd av EMCC, ICF och ICC. En certifiering inom ICC 

är erkänd världen över (ICC, 2013). 

1.5.3.!ADHD!2!coach!

The International Coach Federation (ICF) definierar en coach som  

En partner med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin 

personliga och professionella potential (icfsverige.se/om-coaching).  

ICF utgår från kärnkompetenser som anses vara kännetecken på och förmågor hos en bra coach. 

Nedan följer en sammanfattning av dessa som finns i sin helhet på ICF:s hemsida.  

 

Skapa tillit, en grund för lärande. 
Följa etiskt korrekt uppträdande. Skapa en trygg och stödjande miljö. Vara närvarande och flexibel. 

Lita på intuition och var trygg i rollen, lätta upp stämning vid behov med humor. Visa att man kan 

härbärgera känslor som uppstår. Hålla sig till klientens agenda och inte sin egen.  Skapa en ömsesidig 

relation. Förklara syfte med coachning teknik och uttryckta mål (ICF Sverige, 2015).  

 
Kommunikation och lärande 
Rekommendera andra yrkesutövare om coachning inte anses vara den rätta metoden. Komma överens 

om upplägg för coachningen. Vara aktivt lyssnande med frågor som visar på engagemang och 

förståelse. Spegla gärna tillbaka på vad klienten sagt och bygg vidare på hens önskemål. Vara rak i 

kommunikationen och för processen framåt och ge feedback regelbundet. Man kan omformulera för 

att ge olika perspektiv. Läs mellan raderna och skilj mellan fakta och tolkningar. Lyhördhet för 
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inkonsekvenser mellan klientens tankar, känslor och handlingar. Hjälpa klienten upptäcka nya tankar, 

känslor och annat som kan stärka förmågan att handla och uppnå mål. Hjälper klienten att se hens 

faktorer som påverkar handlandet. Visa på styrkor och skilja mellan väsentliga frågor och 

återkommande beteenden. Underlätta lärande och resultat. Skapa medvetenhet (ICF Sverige, 2015).  

 
Mål och resultat 
Hjälpa klienten att nå kärnan i det hen vill, men kan låta klienten prata av sig om viss situation också 

om det kan behövas för att nå nästa steg. Vidta åtgärder som mest effektivt leder till de uppsatta 

målen. Skapa och underhålla en effektiv plan för coachningen med realistiska och tydliga mål 

gemensamt med klient. Justera om nödvändigt och peka ut tidiga framgångar som är viktiga för 

klienten. Hantera framsteg och ansvarstagande. Fokusera på det som är viktigt för klienten och lägg 

ansvaret för att agera hos klienten. Uppmuntra och ge erkännande för det klienten gjort. Hjälp klienten 

med självdisciplin och hålla sig till avtalade mål. Utvecklar klientens förmåga att ta beslut och att 

reflektera över handlingar och lära sig av erfarenheter (ICF Sverige, 2009). 

Syftet med coachningen ska ge bättre självkänsla, självkännedom och självkontroll och ökad 

förmåga att förmedla egna behov och önskemål. Det är för övrigt viktigt att coachen är tydlig med vad 

som hör till yrkesuppdraget och vilka som kan hjälpa, stödja klienten på annat sätt: medicinering, 

terapi och boendestöd. Klienten måste även ha nått en viss självinsikt för att kunna få en adekvat hjälp 

av coachen. Det måste finnas en viss önskan om personlig utveckling, förbättrad livssituation och en 

vilja att samarbeta med en coach (Ratey, N. 2008).  

ADHD-coaching har inofficiellt utövats i 20 år (Browby, 2015), men Professional Association of 

ADHD Coaches (PAAC) grundades 2009 av Barbara Luther, Chana Klein och ett antal andra 

hängivna och erfarna aktörer. I en process av tre år använde sig de av ICF:s modell för coacher och 

utvecklade denna för professionen ADHD-coaching. PAAC började certifiera ADHD Coacher 2012. 

På samma sätt som ICF erbjuder PAAC tre olika certifieringar. Dessa är: 

•! Certified ADHD Coach Practitioner (CACP) 

•! Professional Certified ADHD Coach (PCAC) 

•! Master Certified ADHD Coach (MCAC) 

Detta kan man läsa mer om på deras hemsida: (https:// www.adhdcoaches.org) 

1.6-Stöd-enligt-Lagstiftningen-(SoL,-HSL,-LSS)-
Enligt skollagen är det skolans skyldighet att stöd ska ges utifrån barnets behov och förutsättningar. 

Om barnet genomgått en utredning som visat att barnet behöver extra stöd är det rektorns skyldighet 

att se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Inom skollagen ingår det beslut om särskola, träningsskola 

och specialskola beroende av behov och stödinsatser som krävs. Enligt Socialstyrelsen, har man rätt 

att få stöd om man har en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. 

Funktionsnedsättningarna delas in i tre grupper. Dessa är: Fysisk funktionsnedsättning, psykisk 

(neuropsykiatrisk) funktionsnedsättning och intellektuell (kognitiv) funktionsnedsättning. 
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Autismspektrumtillstånd (AST) och ADHD räknas in i den andra gruppen, här kallad psykisk eller 

neuropsykiatriskt funktionsnedsättning. De olika lagarna som styr vilket stöd man har rätt till är hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL), socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) och skollagen. Enligt HSL, så är det landstingets skyldighet att erbjuda de 

tjänster som man har rätt till. Inom HSL, ingår habiliteringen vilken oftast är organiserad som i en 

enhet där läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer med fler samarbetar. 

Organisationen för habiliteringen kan se olika ut i olika landsting, men oftast finns det flera team i 

varje landsting som samarbetar med till exempel skola, socialtjänst och försäkringskassa beroende på 

vilken problematik det gäller. Enligt SoL är det kommunen och socialtjänsten som har ansvar för att 

ge stöd till barn med funktionsnedsättning och stödet söker man hos socialtjänsten där 

biståndshandläggaren bedömer och beslutar den hjälpen man sökt. Det som kan ansökas om gäller den 

så kallade livsföringen, som till exempel kontaktperson, avlastningsboende, kostnader för 

hemutrustning och resor. Stöd enligt LSS gäller när mer omfattande stöd behövs utöver SoL och HSL. 

Detta söker man hos LSS-handläggaren i den kommun och i landstinget där man bor. För att bli 

beviljad LSS stöd ska någon av följande punkter gälla: 

1)! Utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd 

2)! Ett varaktigt fysiskt eller psykiskt funktionshinder som inte beror på normalt åldrande 

3)! Innebära betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och innebära ett omfattande behov 

av stöd och service. 

Utöver dessa finns mer ingående förklaringar till hjälpbehov och till den assistans man kan få 

(Palm, 2015). 
 

1.7-Utredning-av-ADHD-och-stöd-till-barn,-ungdomar-och-vuxna-i-Stockholm-
Nedan har jag kortfattat beskrivit på vilken instans utredning görs om det finns misstanke om en 

ADHD diagnos. Detta har jag valt att ta med för att tydliggöra skillnader mellan barn och 

ungdom/vuxen. 

1.7.1.!Stockholm!barn2!och!ungdomspsykiatrin!(BUP) 
Stockholm barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är en specialistverksamhet inom sjukvården som 

tillhandahåller utredning, stöd och behandling till barn och ungdomar mellan 0 till och med 17år som 

har en misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller annan psykiatrisk sjukdom. Vid 

misstanke om ADHD från skola och hem skickas en remiss från skolhälsovården till BUP och därefter 

påbörjas en utredning. När ADHD diagnosen har fastställts påbörjas olika insatser som 

föräldrautbildning, eventuell medicinering och vidare utbildning genom ADHD Center (BUP, 2014).  

1.7.2!Allmänpsykiatriska!mottagningen!unga!vuxna!

Denna mottagning är till för unga vuxna mellan 18 till och med 24år som har behov av utredning och 

behandling av misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykiatrisk sjukdom. En remiss 

skickas från hens husläkare eller så kan man själv kontakta mottagningen för utredning. Om ADHD-
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diagnos fastställts, så erbjuds medicinering och ibland kognitivt stöd och hjälpmedel via 

primärvårdsrehabilitering, om inte annan psykiatrisk samsjuklighet förekommer och hen är i behov av 

slutenvård (Allmänpsykiatrin City, 2014).  

1.7.3.!Allmänpsykiatriska!mottagningen!vuxna!

Den allmänna psykiatriska mottagningen för vuxna är den man blir remitterad till av sin husläkare 

eller genom egenanmälan då man är mellan 24 till och med 64 år och misstänker att man själv har 

ADHD och önskar utredning och behandling (Allmänpsykiatri City, 2014). 

Efter fastställd diagnos erbjuds ett behandlingsutbud som styrs av de regionala vårdprogram som finns 

och som fungerar på samma sätt som för unga vuxna (a.a.). 

2-Metod--
2.1-Förförståelse--
Mitt intresse kring ämnet har funnits ett tag, men blev intensivare då jag själv fick ADD diagnos efter 

att min son fick sin ADD diagnos. Jag upplevde själv en del brister och när jag fick höra om ADHD-

coachning av en bekant, var det överraskande att det inte redan fanns som ett alternativ till behandling. 

Jag har under arbetets gång i bästa mån behållit en medvetenhet om att inte styra studien, men jag 

har använt min erfarenhet och kunskap till att söka information och för att se om min erfarenhet har 

stämt med andras. Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns påverkan från flera olika 

faktorer. Dessa är bland andra teori, ontologi, praktisk hänsyn, kunskapsteori och värderingar 

(Bryman, 2008). En samhällsforskare ska vara värderingsfri och objektiv, men enligt Bryman är den 

ståndpunkten inte är särskilt trovärdig idag, då det vore omöjligt för en forskare att ha den totala 

kontrollen över sina värderingar (a.a., s. 43). 

2.2-Metodbeskrivning-
Studien har en kvalitativ metod med ett hermeneutiskt tillvägagångssätt. Genom kvalitativa studier 

kan man skapa evidensbaserad vård genom att öka förståelsen för det utvalda ämnet, sammanställa en 

ny helhet från tidigare sammanställd forskning och även omsätta den nyfunna kunskapen i praktiken. 

Friberg (2006) hänvisar till Jensen och Allen (1996) att varje enskild kvalitativ studie har ett 

kunskapsvärde, men om ett antal forskningsstudier sammanställs så skapas en större sammansatt 

kunskapsvärde inom ett specifikt område. Enligt Bryman (2008) så ligger den centrala idén för 

hermeneutiken att den forskare som analyserar en text ska försöka få fram textens mening utifrån det 

perspektiv som forskaren haft. Forskaren ska möjliggöra en förståelse i kontexten (a.a. s. 508). Med 

den hermeneutiska analysmetoden så har jag försökt att fastställa en mening och ett sammanhang i det 

människor gör. Texter görs med fokus på att förstå och tolka olika tanketraditioner och perspektiv. 

Forskarens, i detta fall mitt eget perspektiv och egna erfarenheter används för att tolka det jag läser, 

därmed är det också viktigt att visa min förförståelse (Forsberg & Wengström, 2013).  
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2.3-Urval-
Denna studie är baserad på åtta vetenskapliga artiklar, facklitteratur och olika relevanta sidor genom 

sökmotorn Google (se vidare om sökprocessen nedan). Vid första ansatsen exkluderades studier som 

handlade om ADHD-coaching för barn och ungdomar, underlaget blev då för litet för ett rättvisande 

resultat. För att få en större bredd på givet område, valdes att inkludera barn och ungdom. I Sverige 

finns det ingen tidigare forskning om ADHD-coaching i relation till andra behandlingsformer. Den 

forskning som finns om ADHD-coaching i utländska artiklar handlar om antingen ADHD-coaching 

som enda behandlingsmetod eller om andra behandlingsmetoder med ADHD-coachning som 

komplement till dessa.- 

2.3.1.!Inklusionskriterier!!

Material som inkluderas i denna litteraturstudie ska:  

•! vara granskade (peer reviewed) vetenskapliga artiklar. 

•! vara böcker skrivna av professionella aktörer inom ämnet 

•! innefatta ADHD-coaching för barn, ungdomar eller vuxna 

•! föra en diskussion för eller emot ADHD-coaching 

•! föra en diskussion eller ge information om annan behandling av ADHD 

•! vara svensk- eller engelskspråkigt. 

2.3.2.!Exklusionskriterier!

Material som exkluderats i denna litteraturstudie 

•! har handlat om coachning, men inte specifikt om ADHD-coaching 

•! har upprepat information och inte tillfört något nytt 

•! har inkluderat autismspektrum utöver ADHD med ADHD-coaching 

•! inte har kunnat bedömas om vetenskapligt beprövad eller inte 

2.4-Datainsamling-
I studien utgör det urval av litteratur som redovisats i kunskapsgenomgången i kapitel 4 empirin och 

data består av artiklar, studier och facklitteratur i ämnet. Valet att göra en litteraturstudie bedömdes 

som det bästa alternativet, då ADHD-coaching inte praktiseras i Sverige. För att söka information 

användes olika sökord som ADHD and Adult, coach, coaching, methods, treatment, neuropsychiatric 

impairement. Därefter valdes sökmotor Academic search Premier. Väl inne i databasen valdes först att 

addera fler sökmotorer och bockade i: Academic Search Premier, CINAHL Plus with Full Text, 

MEDLINE with Full Text, SocINDEX och PsycINFO. I sökfältet söktes sedan på ”ADHD Coaching”, 

inklusive citattecknen. Det resulterade i 15 träffar, men då ”Peer reviewed” bockades i, återstod 8 

träffar totalt. Av dessa 8, valdes 5 relevanta och användbara artiklar, som innehöll ADHD coaching 

och äldre ungdom/ vuxen perspektiv. På grund av brist på tillräcklig mängd artiklar valdes att 

inkludera barn, vilket återigen resulterade i sju artiklar totalt. För att sedan dubbelkolla att alla de 

relevanta artiklarna i hänsyn till min studie fanns med, gick jag åter igen in på Academic search 
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Premier och bockade i alla databaser. Sökningen på ADHD-coaching utan citattecken gav då 132 

resultat. Efter ”Peer reviewed” var i bockad återstod 50 resultat och av dessa 50 kunde ytterligare en 

plockas ut.  Utöver dessa 8 artiklar kommer mitt material från inköpt facklitteratur, information av 

olika sökningar i sökmotorn Google och vidare referenser. 

2.5-Databearbetning-
Med ett hermeneutiskt tillvägagångssätt granskades först litteraturen som en översiktlig helhet och 

materialet delades upp i övergripande kategorier i den kunskapssammanställning som ligger till grund 

för studien. Dessa tre kategorier är: ADHD-coaching som metod, i vilken jag presenterar två artiklar 

och en bok skriven av Nancy A. Ratey (2008). Den andra kategorin är ADHD-coaching i skolan, i 

vilken jag presenterar fem artiklar och en självhjälpsbok skriven av Ph. D. Maly Danino (2012). Den 

sista kategorin är: ADHD-coaching för vuxna i vilken jag presenterar en artikel och en bok skriven av 

Jodi Sleeper Triplett (2010). Därefter tolkades texten i var och en av de tre kategorierna och sedan i en 

helhet igen. Det är den sista helheten som presenteras i resultatkapitlet, dels i form av en tematisk 

kategorisering kopplad till studiens två frågeställningar, dels i relation till valda teoretiska begrepp. 

Den första tematiska kategoriseringen i resultatdelen har överrubriken Vad är ADHD-coaching och 

vilka resultat visar metoden på? Därefter fem underrubriker. Den andra tematiska kategorin har 

rubriken Hur förhåller sig ADHD-coachingens arbetssätt till andra gängse behandlingsmetoders 

innehåll och resultat? Därefter fyra underkategorier. Den sista tematiska kategorin är Behandling och 

stöd vid ADHD i ljuset av kasam och empowerment. Därefter två underrubriker där tanken är att 

framhäva kopplingen mellan empiri och teori på ett djupare plan. 

2.6-Forskningsetiska-överväganden-
I vetenskapsrådets rapportserie ”Vad är god forskningssed?” av Gustafsson, Hermerén och Petersson 

(2005), framgår vikten av tagen hänsyn till deltagare som eventuellt blir intervjuade eller svarar på av 

forskaren utformade enkäter. I en litteraturstudie använder man sig inte av något av dessa sätt, utan 

ställer frågor till artiklar och annan litteratur man finner i ämnet. Med det sagt är det dock av stor 

betydelse att jag redovisar det jag funnit och inte medvetet vinklar eller förvränger den litteratur jag 

använder mig av i min studie. Vetenskapsrådet (2011) hänvisar i det grundläggande 

individskyddskravet till fyra etiska riktlinjer som man ska följa som forskare. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I en litteraturstudie 

är dessa inte relevanta, men är viktiga att ha i åtanke när man använder sig av andra referenser som till 

exempel organisationer eller personlig kommunikation. Den information jag tagit med i min studie har 

funnits på hemsida eller via föreläsningar och anses då som allmän och inte konfidentiell (a.a.). 

2.7-Studiens-tillförlitlighet-
Studiens kvalitet kan bedömas utifrån reliabilitet och validitet (Bryman, 2008). Reliabilitet handlar om 

mätningars pålitlighet och följdriktighet. Detta innebär att oberoende om vem som gör om 

undersökningen, så ska resultatet bli det samma. Validitet betyder att det som mäts verkligen mäter det 
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som det var avsikten att mäta: att en studie har hög reliabilitet. I en kvalitativ studie så finns det 

svårigheter att både uppskatta pålitligheten i siffror och säkerställa att studien är replikerbar. Därför 

beskrivs det så grundligt som möjligt de tillvägagångssätt som använts i denna studie och även 

förförståelsen för att göra andra forskare medvetna om att detta kan spegla min text på ett omedvetet 

sätt. Vidare enligt Bryman, så ifrågasätter han om validitetens syfte, då mätningen inte är det främsta 

intresset hos kvalitativa forskare (a.a., s. 351). Vidare poängterar han ändå vikten av att bedöma 

kvaliteten i kvalitativ forskning och menar att man bör använda sig av tillförlitlighet och äkthet 

istället. Validiteten i denna studie kan dock stärkas genom att frågorna till litteraturen är knutna till 

studiens syfte och frågeställningar (a.a.). 

 

2.8-Generaliserbarhet-
I en litteraturstudie, som denna kan man möjligtvis generalisera ADHD-coaching som beprövad metod 

i USA, då studien har en bredd av studier och facklitteratur i ämnet (Bryman, 2008. s. 25).  Då en 

ADHD diagnos innefattar tre olika uppdelningar av övergripande funktionsnedsättningar kan man inte 

förutsätta att man generellt skulle kunna påvisa att ADHD-coaching skulle ge samma resultat som i 

denna studie för alla individer med ADHD diagnos. För att kunna generalisera denna uppsats skulle 

man behöva genomföra empiriska studier (a.a. s. 93). 

2.9-Metodkritisk-diskussion-
Studiens syfte var att öka kunskapen om ADHD-coachning som möjlig behandlingsmetod i Sverige 

och vidare att jämföra den metoden med andra gängse behandlingsmetoder. Tillvägagångssättet som 

valdes var en litteraturstudie där resultatet tolkas utifrån en hermeneutisk ansats. Hermeneutiken 

kändes mest logiskt att använda sig av då den är tolkande och ger betydelse för en företeelse för en 

grupp av människor. Vilket resultat visar sig och vad är innebörden i resultatet som jag får fram. Visar 

resultatet på att nedsättningarna hos ett barn, en ungdom eller vuxen med en ADHD diagnos att 

ADHD-coachning är en fungerande metod? Vidare valdes Kasam för att belysa hur viktigt det är för 

människan att känna att hen kan hantera vardagen på ett meningsfullt sätt (Antonovsky, 2005). Valet 

att använda mig av empowerment följde sig naturligt då de flesta behandlingsmetoder använder sig av 

att stärka individen att få kraft att hjälpa sig själv (Askheim och Starrin, 2007). 

Grounded theory var en teori som jag kunde använt mig av och analyserat data när den inkom och 

riktat studien mot det mänskliga beteendet och interaktionen med andra människor, men valet att tolka 

och få en djupare förståelse vägde tyngre (Bryman, 2008). Att välja två teorier, både empowerment 

och Kasam är ett risktagande, men motivationen ligger i att framhäva behandlingsmetoderna med 

hjälp av empowerment och förståelsen av ADHD med hjälp av Kasam. 

I efterhand anser jag att en kvalitativ intervjustudie hade förenklat mitt mål. Om jag sökt reda på 

respondenter som använt sig av ADHD-coachning och även sökt reda på ett antal respondenter med 

ADHD diagnos och intervjuat i syfte om de själva skulle känna sig hjälpta av en ADHD-coach eller 

om de fann de befintliga behandlingsmetoderna som tillräckliga. I flera av artiklarna framkommer att 
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studenter med ADHD inte fullföljer utbildning på akademisk nivå och de som gör det, enligt studierna, 

har använt sig av ADHD-coachning framför andra mer traditionella behandlingsmetoder på de 

amerikanska universitets områden (Parker, D.R., Boutelle, K. 2009. s. 204-215). Denna studie hade 

om möjligt haft ett tydligare svar på mitt syfte och frågeställningar, om jag hade riktat in den på 

behandlingsmetoder och hjälp för studenter på akademisk nivå i Sverige i jämförande med ADHD-

coachning i USA.  

Uppdelningen av materialet och valet av en tematisk analys växte fram under arbetets gång och var 

inte ett medvetet val från första början. Studiens reliabilitet kan anses vara osäker då det endast är en 

person som tolkat materialet som inkommit. Hade studien gjorts av ytterligare en person hade man 

kunnat diskutera och tolka på en djupare nivå. Validiteten kan dock stärkas genom användandet av 

vetenskapliga artiklar och litteratur skriven av professionella aktörer i ämnet (Bryman, 2008).  

3.-Teoretiska-analysperspektiv-
 

Att främja hälsa genom att undvika påfrestningar räcker inte enligt Antonovsky. Det räcker inte med att 
laga >>broläggningen<< över >>livsfloden<< så att folk inte ramlar (eller hoppar) i vattnet. Man måste 
därutöver lära dem simma, hantera sina liv i med- och motgång, göra det bästa av tillvaron (Antonovsky, s.9 
2005).  
 

Det salutogena perspektivet som Antonovsky (2005) utgår ifrån inriktar sig på att människan befinner 

sig på en skala mellan mer eller mindre hälsa och ohälsa. Man fokuserar bortom eventuella sjukdomar 

och studerar hela människan och dennes friskfaktorer i kontrast till det sjuka. Detta hälsofrämjande 

arbete ska leda till att stärka de resurser som finns (a.a.). Empowerment-begreppet betonar vikten av 

att hjälpa och stödja människor att hjälpa sig själva (Askheim & Starrin, 2009). Vidare menar 

Askheim (2009) att det kan vara svårt att översätta begreppet empowerment med ett enda ord, men 

hänvisar till att en av översättningarna kan vara att utsatta människor ska skaffa sig kraft, makt och 

styrka för att komma ur sin situation (a.a.). 

3.1-Empowerment-–-Motivation-genom-målsättning-$-Psykosocialt-stöd-
Den första artikeln som innehåller begreppet empowerment återfinns i databasen Psychinfo år 1926 i 

artikeln Psychological Review, men i den vetenskapliga litteraturen fanns inte begreppet förrän i slutet 

på 1970-talet. Den ökade brukarmedverkan och empowerment är svaren på den tidigare kritiken mot 

socialtjänsten att de inte behandlar brukarna med respekt och inte heller ger dem en tillräcklig 

möjlighet att använda sig av sina egna resurser (Askheim & Starrin, 2009, s. 13). Askheim och Starrin 

(2009) anser att en av anledningarna till att Empowerment som begrepp och metod blivit så känt är att 

ordet syftar på styrka, makt och kraft och att vi människor har inre önskningar om att känna att vi har 

makt och kontroll över våra liv (a.a., s. 9). I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet växte idéer 

om hjälp till självhjälp fram i USA med pionjären Barbara Solomon i spetsen. Hon engagerade sig för 

utsatta grupper i fattiga bostadsområden och begreppet empowerment var i fokus när det gällde 
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intervention och prevention inom hälsa och socialt arbete. Med tiden har ordet Empowerment tagits 

upp alltifrån inom den politiska vänstern och även på borgerligt håll och med många stopp där 

emellan. Begreppet täcker ungefär ”individuellt självförverkligande” och syftar till att på olika sätt 

hjälpa människor (a.a., s. 11). Empowerment-begreppet betonar vikten av att hjälpa och stödja 

människor att hjälpa sig själva (a.a., s. 12). Askheim (2009) menar att det kan vara svårt att översätta 

begreppet empowerment med ett enda ord, men hänvisar till att en av översättningarna kan vara att 

utsatta människor ska skaffa sig kraft, makt och styrka för att komma ur sin situation (a.a., s.18). Då 

empowerment-begreppet har många olika infallsvinklar men samtidigt samma grundbetydelse handlar 

begreppet om att få igång processer och aktiviteter hos en individ eller grupp för att öka 

självkontrollen hos individen eller gruppen. Genom att öka denna självkontroll, stärker man 

självförtroendet, självbilden och individen får därmed ökade kunskaper och färdigheter (a.a., s. 20).  

Inom rehabiliteringsområdet talar Askheim om hur empowerment-begreppet och bemästrande kan 

jämställas vid arbete med individer med varaktiga funktionshinder. Det handlar då inte om att utföra 

makt över den utsatta utan experten är en samarbetspartner på jämställd nivå med den som är i behov 

av hjälp. Den med funktionshindret ska lära sig att bemästra sin situation och ta kontroll över 

vardagens utmaningar (a.a., s. 27). Kritiken som bland andra Andrews (2003) påpekar är att det finns i 

praktiken en underförståddhet att om man vädjar till den utsattes förnuft och intellekt så väljer denne 

att ändra livsstil. Askheim (2005) menar att de grundläggande metodiska principer man bör följa är att 

medvetandegöra klientens situation och agera som resursperson åt denne för att klienten utan tvång 

ska välja en mer positiv inriktning i livet (a.a., s. 29).  

Askheim (2005)  hänvisar till Villadsen (2003, s. 20) som menar att det empowerment-inspirerande 

sociala arbetet handlar om att motivera utifrån målsättning att frigöra klienten för att denne ska få en 

positiv syn och minska blockeringar som förhindrar dennes individuella utveckling (Askheim och 

Starrin, 2005). Genom empowerment kan man hjälpa klienterna att minska konsekvenserna över sina 

personliga och sociala hinder. Man ökar deras självförtroende och därmed deras förmåga att handla i 

enlighet med de mål de satt upp. Det handlar om självhjälp och att uppnå social rättvisa i det sociala 

arbetet när det gäller både arbetets mål och hur det praktiseras (Askheim, 2005). Syftet med 

empowerment som metod är att hjälpa människor att övervinna eventuella svårigheter i livet och även 

underlätta deras tillgång till sociala tjänster (Payne, 2008, s. 416).  

3.2.-Kasam-–-Motivation-genom-meningsfullhet-–-Kognitivt-stöd-
Aaron Antonovsky (2005) var en internationellt känd professor i medicinsk sociologi. Han utgår 

från ett salutogent perspektiv på hälsa och ohälsa, det vill säga, han frågar sig hur individer som 

genomgår stora påfrestningar (ex. koncentrationsläger) ändå förblir friska (a.a., s. 9). I hans forskning 

med överlevande kvinnor från koncentrationslägret försökte han lösa mysteriet att de ändå var så pass 

många som kunde anses vara i tillfredställande psykisk hälsa. För att förstå hur detta kom sig, myntade 

han begreppet KASAM som står för känsla av sammanhang. KASAM delar Antonovsky upp i tre 
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centrala komponenter, vilka han kallar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet 

syftar på hur individen svarar på inre och yttre stimuli på ett förnuftsmässigt sätt. Kan individen 

hantera det som kommer till hen i framtiden. Hanterbarhet syftar till hur individen känner att hen har 

resurser att möta det som kommer. En individ som har en hög hanterbarhet kan ordna upp tillvaron 

efter ett bakslag och känner sig inte som ett offer. Den sista komponenten, som han även kallar 

motivationskomponenten är meningsfullhet och syftar till delaktighet och att individen har områden i 

livet som de känner är betydelsefulla både känslomässigt och ur en kognitiv mening (a.a. s. 44-46 ).  

Kritiken mot Antonovsky har riktat sig både mot begreppet och till instrumentet som mäter 

KASAM när det används inom rehabilitering och arbetsmiljöforskning med mera, men begreppet 

samverkar starkt med hälsa (Hwang et al., 2007, s.360). Forskningen anses dock vara riktad på 

fortsatta longitudinella studier där hälsorelaterade beteenden samt olika indikatorer på hälsa tas med 

(a.a. s. 361).  



 18 

 

4-Kunskapssammanställning-
Till att börja med har jag skapat en sammanställning av artiklarna i form av en tabell för att få en 

översikt. Därefter presenteras artiklar och facklitteratur i tre kategorier; ADHD coaching som metod, 

ADHD coaching i skolan och ADHD coaching för vuxna.  

ADHD Coaching Metod ADHD Coaching Skola ADHD Coaching Vuxna 

Goldstein,S. (2005) 
Editorial.Coaching as a treatment 
for ADHD.  Journal of Attention 
Disorders, 9(2), 379-381.  
 

Vilardo, B. A., DuPaul, G. J., 
Kern, L., Hojnoski, R. L. (2013) 
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-

4.1.-ADHD-Coaching-som-metod-

4.1.1.!Coaching!as!a!treatment!for!ADHD!!

Sam Goldstein är en klinisk neuropsykolog som författat över 100 publikationer och böcker, främst 

inom hans forskning kring ADHD. I artikeln Coaching as a treatment for ADHD skriver Goldstein 

(2005) bland annat om Ned Hallowells artikel som skrevs 1995. Hallowell, som är en psykiatriker 

specialiserad inom ADHD såg i sina studier att det var en ökad framgång när hans patienter inte bara 

fick medicin och psykoterapi, utan också en professionell assistent som kunde ge regelbunden 

vägledning och konsultation. Med denna upptäckt gjorde Hallowell ytterligare egna studier i sitt arbete 

och konstaterade med de fall han hade följt under en längre tid att coaching hade varit ett begränsat, 

men bra komplement till individer med ADHD. Vidare erbjöd han inget mer stöd för forskning eller 

lämnade efter sig vetenskapligt stöd för sina belägg och avslutade artikeln med att ”coaching 

representerar också ett sunt förnuft och ekonomiskt genomförbart tillägg till arsenalen av ADHD-

behandling.” När Goldstein vidare gör sökningar i olika vetenskapliga databaser finner han inget 

vetenskapligt stöd för att ADHD-coaching som metod skulle fungera. Trots detta presenterades 

coaching som en behandling för ADHD i en publikation av en nationell stödgrupp av ADHD och även 

vid en nationell konferens som ADDA (Attention Deficit Disorder Association) hade 2005. Vidare tar 

han upp likheter mellan coaching och andra terapeutiska behandlingar. Dessa är att: Terapeuter och 

coacher etablerar en relation med sin klient; Terapeuter och coacher har sekretessen som en grund i 

relationen; Terapeuter och coacher kräver att klienten har en vilja att förändras och att klienten tar en 

aktiv roll i samarbetet; Både terapeuten och coachen arbetar med känslor och beteenden, men på olika 

nivåer.  

Skillnaderna i metoderna är att: Terapeuten hjälper klienten att arbeta sig igenom smärtsamma 

känslor och negativa eller självdestruktiva tankar och beteenden. En ADHD-coach involverar sig inte i 

klientens känslosamma eller beteende problem av klinisk natur, som till exempel depression, ångest 

eller missbruk. ADHD-coachen fokuserar på praktiska strategier för att få vardagen att fungera. 

Psykoterapi är en behandling som är baserad på patologi som söker identifiering och botemedel för 

den specifika nedsättningen eller psykologiska dysfunktionen (Goldstein, 2005). Inom kognitiv 

beteendeterapi finns det väldefinierade protokoll som är tillgängliga för terapeuten och hur de kan 

använda terapin för att stödja en klient med ADHD diagnos (Safren et al., in press; Wilens et al. 

1999). ADHD-coaching kan jämföras med en utbildningsprocess mer än en terapeutisk process och 

vidare är coaching inte tänkt till att ersätta terapeutiska insatser, menar Goldstein. Vidare skriver 

Goldstein att ADHD-coaching mycket väl kan visa sig vara en effektiv metod i ADHD behandling, 

men om den inte blir vetenskapligt bevisad så är risken att metoden blir klassad som en mängd andra 

kontroversiella behandlingar som marknadsförs. Med hjälp av frågeställningar menar Goldstein att det 
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är dags att kritiskt undersöka om metoden har en positiv inverkan på individer med diagnosen ADHD 

(Goldstein, 2005).  

4.1.2.!Coaching!for!ADHD!!

Dr Kevin Murphy är bland annat en professor i psykiatri och chef över en vuxenklinik för ADHD 

patienter i USA. Denna artikel är uppdelad på flera författare; Murphy, Wright, Ratey, Maynard och 

Sussman . Som i Goldsteins artikel, så hänvisar Murphy också tillbaka till att trots begränsningar i 

vetenskapliga belägg om ADHD-coaching, så har metoden ökat markant under senare år. Murphy 

menar att professionen riskerar bli en profession ”i god tro” där man måste genomgå en avancerad 

utbildning för att bli certifierad till en professionell ADHD-coach. Då det finns ett flertal institutioner 

för ADHD utbildningar, där man kan utbilda sig till ADHD-coach för ungdomar och vuxna menar 

Murphy att detta tyder på att professionen är i process med att mogna och öka. Han menar också att 

detta är en positiv riktning till att denna nya profession får ökad kredibilitet och en ökad 

kvalitetskontroll. För att öka förståelsen om ADHD-coaching så innefattar artikeln två exempel som är 

gjorda av tre stycken ledande experter inom ADHD-coaching för att belysa vilka som kan bli hjälpta 

av coaching eller inte (Wright, 2010). I det ena fallet möter vi Greg, en familjefar och entreprenör. 

Han äter medicin och har gått till en terapeut, men har fortfarande svårigheter framförallt med att 

planera tiden och strukturera upp sin tillvaro. Greg, menar Nancy Ratey, är ett solklart fall för en 

ADHD-coach (Ratey, N. 2010). I det andra fallet möter vi Linda, som både har ADHD, bipolär 

diagnos och missbruksproblematik. Hon har ingen större insikt i sitt missbruk eller sin 

funktionsnedsättning. Hon vägrar ta medicin och är inte intresserad av att träffa psykiatrikern 

regelbundet (Maynard, 2010). Terapi är korrigerande till sin natur och börjar med förutsättningen att 

klienten behöver healing. Detta är vad som skiljer personer som behöver terapi för psykologisk/ 

känslomässig läkning från dem som söker coaching för att öka prestanda och bli mer framgångsrik 

personligen och professionellt (Maynard, 2010). 

4.1.3.!The!disorganized!mind!–!Coaching!your!ADHD!brain!to!take!control!of!your!time,!tasks!and!
talents!

Denna bok är skriven av Nancy A. Ratey. Nancy arbetar som strategisk livscoach som specialiserar sig 

inom området. Hon är egen företagare och föreläser världen över, såväl som engagerar sig inom 

ADHD området. Hon har själv ADHD så hon möter sina klienter både med egen erfarenhet utav 

svårigheterna man har kvar som vuxen och även från ett professionellt perspektiv. Boken adresserar 

svårigheter som ouppmärksamhet, dålig förvaltning av tid, förhalande, distraherbarhet, och 

impulsivitet. Vilka ofta går hand i hand med ADHD symptom (Ratey, N. 2008). 

4.2.-ADHD-Coaching-i-skolan-

4.2.1.!Cross2age!peer!coaching:!Enhancing!the!peer!interactions!of!children!exhibiting!symptoms!of!

ADHD!

I denna artikel beskrivs en studie där man undersöker effekterna av inverkan på yngre barn med 

ADHD när de blir coachade av barn utan ADHD. De yngre barnen är i 6-7 års ålder och alla har 
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betydande ADHD-symptom. Tre av barnen har ADHD av kombinerad typ och ett av barnen har 

ADHD, utan hyperaktiviteten, det vill säga ADD. De äldre barnen är i 9-10 års ålder och har ingen 

ADHD-diagnos. Upplägget i studien är att vart och ett av de yngre barnen träffar vart och ett av de 

äldre barnen, därefter ger det äldre barnet det yngre barnet en uppgift eller ett mål som det yngre 

barnet ska uppfylla på fritiden. Forskningsfrågan i studien löd: När två barn i olika åldrar coachar 

varandra, ökar då frekvensen av ett positivt socialt beteende och minskar då det negativa sociala 

beteendet för barn med ADHD-symtom? Tre hypoteser lades fram: Den första att coaching skulle ge 

ett mer positivt resultat på det sociala beteendet om man jämförde med barnets tidigare beteende innan 

coachningen. Den andra hypotesen att coachningen skulle minska det negativa beteendet om man 

jämförde med barnets beteende innan coachningen. Den sista hypotesen att både lärare och barn skulle 

anse att denna intervention var genomförbar och accepterad som behandlingsmetod. Observations-

instrumentet som användes härstammar från Walker, Severson och Feil (1995) kallad Early screening 

project, ESP.  Trovärdigheten stämdes av under olika aspekter av utförandet. Resultaten var 

varierande, men man kunde ändå se att det fanns en minskning i negativt socialt beteende för barnen 

med ADHD av kombinerad typ. Barnet med ADD visade ingen skillnad efter coachningen. Studien 

fick positiv respons av deltagarna och visade på att metoden skulle kunna vara brukbar i skolan, men 

det behövs mer forskning kring detta (Vilardo, Dupaul. et al., 2013). 

4.2.2.!The!use!of!between!sessions!assignments!in!ADHD!coaching!with!college!students!!

Russel Barkley är en amerikansk psykiatriker som specialiserat sig inom ADHD-området. Han är 

vidare en av de ledande experterna inom ämnet. Barkley (2002;Biederman et al., 1993) menar att det 

är mer sannolikt att individer med ADHD inte fullföljer sina studier till en högre nivå än studenter 

utan ADHD-problematik. De gymnasiala studenterna med ADHD visar ofta lägre betyg när det 

kommer till att hantera tid, koncentration, motivation, oro, vid studerandet (Reaser, Prevatt, Petscher, 

& Proctor, 2007). Artikeln innefattar också en studie där 13 stycken studenter genomgår en åtta 

veckors ADHD-coaching program med fokus på BSA (Between session assignments). Denna metod 

används främst i ADHD-coaching, men även inom KBT och handlar om att man delar in delmål per 

vecka som förankras i långsiktiga mål (Prevatt, Lamppropoulos, et al., 2011).   

4.2.3.!Executive!function!coaching!for!college!students!with!learning!disabilities!and!ADHD:!A!new!

approach!for!fostering!self2determination!

I denna studie har forskarna med anledning av det ökande antalet högskolestudenter med ADHD och/ 

eller inlärningssvårigheter valt att ifrågasätta och få djupare förståelse till varför dessa studenter i 

större utsträckning väljer ADHD-coaching för att öka sin akademiska framgång när det finns andra 

mer traditionella former av hjälp att tillgå på universitetsområdet. I denna studie har 54 studenter med 

ADHD och/ eller inlärningssvårigheter deltagit för att få fram deras erfarenhet av coaching. Vidare 

valde forskarna ut sju av dessa studenter för att genom intervjuer få en bättre förståelse för hur 

coaching har hjälpt dessa att minimera sina exekutiva funktionssvårigheter i åtgärdandet av sina 

akademiska mål (Parker, D.R. & Boutelle, K. 2009).  
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4.2.4.!A!coaching!intervention!for!college!students!with!ADHD!!

I denna artikel tar Swartz, Prevatt och Proctor (2005) upp hur ADHD-coaching kan vara en bra 

behandlingsmetod för studenter med ADHD-diagnos. De menar på att coaching ökar studenternas 

förmåga att organisera och utföra sina åtaganden både akademiskt och i det vardagliga livet. De anser 

vidare att coaching är ett användbart komplement till akademisk rådgivning och intensiv terapi för 

dessa studenter (a.a.).  

4.2.5.!Self2Control!in!postsecondary!settings:!Students!perceptions!of!ADHD!college!coaching!!

Syftet med denna studie var att identifiera studenters uppfattning om ADHD-coaching i samband med 

sina akademiska studier och i livet generellt. Nitton studenter valdes ut på tio olika amerikanska 

universitetsområden. Studenterna valdes ut ändamålsenligt och därefter gjordes rådgivande intervjuer 

som transkriberades, kodades och temasattes för triangulering. Resultatet visade att ADHD-coaching 

fick studenterna att bli mer självreglerande, vilket vidare ledde till positiva erfarenheter och 

akademiska resultat. Studenterna beskrev också ADHD-coaching som en unik service som hjälpte 

dem att utveckla en mer produktiv tilltro, uppleva positiva känslor och engagera sig i ett mer 

självreglerat beteende (Parker., Field Hoffman et al 2011).  

4.2.6.!Coach!your!child!to!success!

Coach your child to success är en självhjälps bok för föräldrar, coacher, psykologer, lärare och andra 

professionella som önskar vägledning i hur man hjälper barn med inlärningssvårigheter eller ADHD. 

Metoden som är beskriven i boken är empiriskt validerad i en vetenskaplig studie med föräldrar som 

visade tydlig förbättring i att klara av de dagliga svårigheterna för sina barn med inlärningssvårigheter 

eller ADHD. Författaren är läkare och verkställande direktör för Nitzan, som är en israelisk förening 

för barn och vuxna med inlärningssvårigheter och ADHD. Dr Danino har skrivit flera böcker och 

förutom att forska och utveckla olika träningsprogram så involverar hon sig i att coacha föräldrar och 

professionella när de behöver stöd i sitt arbete med barn med antingen inlärningssvårigheter eller 

ADHD (Danino, M. 2012). 

4.3.-ADHD$coaching-för-vuxna-

4.3.1.!Efficacy!of!ADHD!Coaching!for!adults!with!ADHD!!

Denna artikel beskriver effekten av ADHD-coaching för vuxna under en kort och en långsiktig period. 

45 vuxna av 83 från början utvalda individer med ADHD diagnos fullföljde studien. Dessa 45 fick 

välja ut problemområden, vilket resulterade i 22 stycken. Dessa 22 problemområden delades vidare in 

i fem faktorer som vidare kallas problemområdesdimensioner. Den första dimensionen – det kognitiva 

- innefattar en sjupunktsfaktor, vilka representerar: vredesutbrott, svårigheter att avsluta uppgifter, 

svårigheter att utföra uppgifter överhuvudtaget, lätt distraherade, svårigheter att lyssna uppmärksamt, 

återberättande, och svårighet att upprätthålla uppmärksamheten. Den andra dimensionen – 

distraherbarhet – innefattade en fyrapunktsfaktor, vilka representerade: mental rastlöshet, fysisk 

rastlöshet, skiftande från en uppgift till en annan, och oavbrutet pratande. Den tredje dimensionen – 
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sociala konsekvenser – innefattar en fyrapunktsfaktor, vilka representerar: depression, 

utbildningssvårigheter, rädsla för vänners accepterande, och problem med att komma överens med 

andra. Den fjärde dimensionen – Ouppmärksamhet – innefattade en fyrapunktsfaktor, vilka 

representerar: glömska, oro, tappar bort saker, och problem i arbetet. Den sista femte dimensionen – 

beteende konsekvenser – innefattar en trepunktsfaktor, vilka representeras av: otålighet, impulsivitet 

och att avbryta andra. Vidare så analyserades den beskrivande statistiken och interkorrelationer på de 

fem faktorerna. Resultatet visade att det fanns många signifikanta korrelationer mellan faktorer vid 

samma tid och faktorer på olika tidsperioder som ger preliminärt forskningsstöd för effektiviteten av 

ADHD coaching (Kubik A.J., 2010).  

4.3.2.!Empowering!youth!with!ADHD!–!Guide!to!coaching!

Denna bok är skriven av Jodi Sleeper-Triplett. Boken beskriver metoden och med vetenskaplig grund. 

Hon är en av grundarna till institutet för främjande av ADHD-coaching och är även chef för 

coachutbildning i Edge Foundation. Efter en 2 års forskningsstudie utvecklade hon en coaching 

modell som anses vara banbrytande och både bland forskare och av andra akademiker anses hon med 

sina 35 års arbete med ungdomar med ADHD vara en av de främsta inom området (jstcoach.com, 

2014). Det här är hennes första bok som avslöjar att coaching är en kraftfull och bevisligen en 

fungerande intervention för ungdomar med ADHD. Boken tar även upp hinder och gränser för 

användandet av coaching (Sleeper-Triplett, J. 2010).  

4.4-Andra-icke$medicinska-behandlingsformer-
4.4.1!Kognitiv!beteende!terapi!–!KBT!

KBT är en terapiform som vuxit sig fram ur beteendeterapi och kognitiv terapi. Inom beteendeterapi 

antar man att människors beteende är inlärda och stärks och utvecklas beroende på vilka konsekvenser 

det blir utav hens agerande. Kognitiv terapi utgår från hur vi tolkar det som händer oss och hur vi 

tänker kring detta (Andersson, Höglund et al., 2006). 

Denna terapiform bygger på ett samarbete mellan patient och terapeut och handlar om att förändra 

de destruktiva mönster som patienten kan ha gällande dennes tankar och beteende (Ottosson & 

Ottosson, 2007). Mellan 1995 och 2002 publicerades över 10 forskningsresultat för översikter om 

psykoterapiers effektivitet. För vuxna fann man ett stöd för att KBT för vuxna gällande bland annat 

behandling av olika fobier, alkoholmissbruk och impotens. Vidare fann man ett stöd för att KBT är 

effektivt för barn, ungdomar och vuxna gällande depression, ADHD och autism (Hwang, 2007, s. 

332). KBT i form av 14 grupp sessioner erbjuds via ADHD-mottagningen till vuxna patienter efter att 

de gått patient och närstående utbildningen om de anses bli hjälpta av detta (Rydén, E. Personlig 

kommunikation 2015).  



 24 

4.4.2!Dialektisk!beteendeterapi!–!DBT!

Dialektisk beteende terapi DBT har framförallt utvecklats för självdestruktiva patienter som vid 

borderline personlighetsstörning (Allgulander, 2008). Enligt Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU) så finns det ingen evidensbaserad styrka i att terapimetoden skulle fungera för 

personer med ADHD problematik (SBU, 2009). Syftet med DBT är att uppnå en balans mellan 

utveckling och nuet, som skapas med att träna medveten närvaro eller mindfulness, som det också 

kallas. Patienten lär sig att bli medveten om sina känslor och att hantera de smärtsamma känslorna 

istället för att ta till handlingar som är självdestruktiva (Allgulander, 2008). DBT är en integrativ 

behandling som bygger på inlärningsteori, kognitiv teori, dialektisk filosofi och zen buddhistisk 

filosofi. Kärnan i behandlingen utgörs av inlärningsteori och beteendeterapi (Andersson & Höglund, 

2006). DBT erbjuds via ADHD-mottagningen till vuxna patienter som gått patient och närstående 

utbildningen och därefter anses kunna bli hjälpta av denna form (Rydén, E. Personlig kommunikation 

2015). 

4.4.3!!Föräldrastödsprogram!och!ADHD!Center!

Det finns flera föräldrautbildningar, även sådana som specifikt anpassats till föräldrar med barn med 

ADHD-problematik. De mest förekommande som erbjuds föräldrar redan i samband med ADHD 

utredning är Komet och COPE. COPE skiljer sig inte avsevärt från Komet, förutom att den är riktad 

mot att hantera svårhanterliga barn och att föräldrarna lär sig en strategi att bättre stödja och styra sina 

barn (SBU, 2013). Efter att ett barn eller ungdom har fått en ADHD-diagnos, skickas intyget till 

ADHD Center. ADHD Center skickar därefter en inbjudan till en välkomstträff. ADHD Center vänder 

sig till barn, ungdomar och unga vuxna. På ADHD Center får föräldrar till barn mellan 3-17 år delta i 

kurser, föreläsningar och seminarier för att lära sig mer om funktionsnedsättningen och samtidigt 

utbyta erfarenheter med andra föräldrar i samma situation. Det finns även föreläsningar för syskon, 

närstående och vänner till familjen. Efter att föräldrarna gått grundkursen kan de bjuda in i första hand 

övrig släkt och därefter även pedagoger från barnets förskola eller skola. För ungdom mellan 18 och 

25 år erbjuds föreläsningar till de som fått ADHD-diagnos och till närstående. ADHD Center 

samarbetar med Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd (StoCKK) inom 

Habilitering och Hälsa, men för att få tillgång till stödet från StoCKK krävs remiss från behandlande 

personal inom Habilitering och Hälsa, psykiatrin eller primärvård (ADHD Center, 2015). 

4.4.4!Medicinering!vid!ADHD2diagnostik!

Behandling med centralstimulantia är känd sedan 1937 och av det flertal läkemedel som testats är 

centralstimulantia det som visat på bäst effekt och samtidigt med få biverkningar. Efter en amerikansk 

forskargenomgång 1997, som initierades av Council of Scientific Affairs (under American Medical 

Association) kom man fram till att en kombination av medicinering och psykosocialt stöd gav den 

bästa effekten av att lindra symtomen vid ADHD (SBU, 2004). De mest använda och godkända 

medicinerna idag är Concerta, Ritalin, Medikanet, Equasym Depot. och Methylphenidate Sandoz. 

Dessa är centralstimulerande och innehåller den aktiva substansen metylfenidat. Om ingen av dessa 
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ger önskat resultat används de nu godkända Elvanse eller Attentin. Elvanse innehåller den aktiva 

substansen lisdexamfetamin och Attentin innehåller den aktiva substansen dexamfetamin. I vissa fall 

används också den icke centralstimulerande medicinen Strattera, som innehåller atomoxetin. Utöver 

dessa nämnda finns även mediciner som kräver licens av läkare. För vidare information om 

medicinerna, se bilaga 2 (Läkemedelsverket, 2015). 

4.5-SBU:s-rapport-om-behandlingsmetoder-för-ADHD-
Ovan nämnda behandlingsmetoder, utom ADHD-coaching, finns nämnda i en rapport från Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU) om de tio viktigaste kunskapsluckorna inom 

behandlingsmetoder för ADHD publicerad 2015 (SBU, 2015). Rapporten har sammanställts av en 

grupp som tillsattes i oktober 2014. De metoder de utgick ifrån kommer från SBU:s översikt över 30 

stycken behandlingsmetoder som kunde identifieras för ADHD.  

Utöver de redan nämnda, nämns bland andra: 

Aggression Replacement Training (ART), som vänder sig till barn och ungdomar med ett aggressivt 

och osocialt beteende. Behandlingsmetoden lär ut självkontroll och ökar de sociala färdigheterna 

genom rollspel, träning och feedback. 

Barnorienterad familjeterapi (BOF), som vänder sig till behandlare och föräldrar med barn mellan 

3-11 år. Behandlingsmetoden är en samtalsform och lek i sandlåda med utvalda figurer. Syftet är att 

framhäva familjemönstret. Allt spelas in på video och används för samtal i efterhand. 

Beteendeterapi (BT) är en behandlingsmetod där man förstärker gott beteende och minskar icke 

önskvärt beteende genom belöning eller konsekvens. 

Biofeedback är en metod för uppmärksammandet av information från kroppsliga funktioner genom 

att ta hjälp av EEG. Pedagogiska datorprogram används och syftet är att barnet ska ”lära sig” hur ett 

normalt EEG-mönster känns.  

Datorstödd träning riktar sig till barn och ungdomar och hjälper att träna upp arbetsminnet med 

hjälp av två datoriserade program som är upplagda som datorspel. 

DBT, Familjeterapi, föräldrastödsprogram är metoder som redan är nämnda. Ett annat 

föräldraprogram liknande komet och ABC som erbjuds via skola eller BUP är: The Community Parent 

Education Program (COPE). Denna metod, som redan är nämnd, är främst riktad till föräldrar med 

barn som är svårhanterliga och uppvisar beteendeproblem och utagerande beteende. Ytterligare en 

liknande föräldrautbildning är: De otroliga åren (The Incredible Years) som syftar till att öka 

samspelet mellan barn och föräldrar och minskar beteendeproblem. Andra metoder som nämns är:  

Lärarstöd, Magnesium, Marte Meo (samspelsbehandling mellan föräldrar och barn), meditation, 

melatonin, miljöterapi, multimodala behandlingsinsatser, nätverksbehandling, Omega-3 och omega-6 

fettsyror, psykodrama, psykodynamisk terapi, psykoedukativ behandling, Stop Now and Plangrupper 

(SNAPgrupper), strukturerade matscheman, stödsamtal, systematisk terapi, time out, Tomatis-
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metoden, Wirkbergs utbildningsprogram, vitamin B och B6 (pyridoxin), vitamin B12 (kobalamin) och 

slutligen vitamin D (a.a.).  

De flesta metoder nämnda i listan är inte vetenskapligt beprövade och vissa av metoderna saknar 

studier av effekt helt, men samtliga metoder är de SBU kunde identifiera som brukbara för ADHD. 

Enligt SBU behövs mer forskning och studier kring dessa metoder. ADHD-coachning finns inte med 

på listan (a.a.).  

5-Resultat--
I genomgång och analys av artiklarna återkom vissa specifika nedsättningar som valdes ut att fokusera 

på i resultat sammanställningen. De nedsättningar som utmärker sig mer än andra är; självreglering, 

hantering av tid, organisera/ planera och slutligen distraherbarheten. Jag fann också att ADHD-

coaching framförallt är brukbart för studenter på akademisk nivå och för vuxna som behöver förbättra 

tillvaron i vardags- och/ eller arbetslivet. Det är endast i artikeln Cross-Age Peer Coaching. (Vilardo, 

2013) som ADHD-coaching tas upp i samband med skolbarn i lägre ålder. I sju av de åtta artiklarna 

diskuterar och jämför författarna skillnader mellan ADHD-coaching och andra behandlingar, speciellt 

ADHD-coaching i relation till terapi.  

5.1-Vad-är-ADHD$coachning-och-vilka-resultat-visar-metoden-på?-

5.1.1.!Vägledning!och!strategier!–!komplement!till!medicin!och!terapi!

Både genom studierna i artiklarna och genom facklitteraturen framkommer ett positivt resultat vid 

användandet av ADHD-coaching, men även att det inte är tänkt som en behandlingsform som ersätter 

medicin eller annan terapi. Redan 1995 såg psykiatrikern Ned Hallowell ett bättre resultat hos sina 

patienter när de utöver medicinering och psykoterapi även hade tillgång till en professionell assistent 

som gav regelbunden vägledning (Goldstein, 2005).   

En individ som växer upp med obehandlad ADHD har ofta samlat på sig många erfarenheter av 

olika slag som resulterat i en negativ självbild. Inom ADHD-coaching utbildar man individen för att 

hantera och leva med sitt funktionshinder genom kunskap om sitt funktionshinder och strategier för att 

hantera de nedsättningar som funktionshindret innebär (Kubik, J.A., 2010). Jodi Sleeper-Triplett 

föreslår att man kan tänka sig att hjärnan har två delar och varje del har sitt ansvarsområde som den 

bestämmer över. En del av hjärnan består av arbetsstationen som den frontala centrat för tänkandet, 

hörsel centrat för språket, den bakre delen av hjärnan för seendet och motor centrat för motoriken. En 

individ med ADHD har normalt sett alla dessa hjärnfunktioner som vilken annan person som helst. 

Den andra delen, den i obalans hos en individ med ADHD, är den som har hand om kontrolldelen och 

bestämmer vilka aktiviteter som ska följas eller inte, hur hårt och långt man ska arbeta med en uppgift 

och vilka impulser som stör den aktivitet man företar sig (Sleeper-Triplett, 2010). I artikel coaching as 

a treatment for ADHD, så nämner Goldstein och undersöker artikeln som Ned Hallowell skrev 1995 

och i boken the disorganized mind skriver John Ratey i förordet om hur han och Ned såg i sitt arbete 
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som psykiatriker att deras patienter med ADHD blev hjälpta av coachingstrategier. John Ratey uppger 

vidare att i samband med det, så myntade Ned begreppet ADD Coaching och att Johns fru, Nancy 

Ratey vidare fullföljde arbetet som coach för dessa patienter (Ratey, J. 2008) Vidare i Goldsteins 

artikel (2005) skriver han att coaching som metod är ett bra komplement, men inget visar på ett 

vetenskapligt verifierat resultat. I artikeln Executive Function Coaching for College Students with 

Learning Disabilities and ADHD: A New Approach for Fostering Self-Determination tas det upp att i 

kontrast till vad man tidigare ansåg att uppmärksamhetsnedsättningen berodde på en beteende 

störning, förstår man nu att ADHD framförallt styrs av en genomgripande nedsättning i självreglering 

och att det bland annat visar sig i samband med utveckling av de exekutiva funktionerna (Barkley, 

1997; Reid, Trout, & Schartz, 2005). 

5.1.2.!Identifiera!svårigheter!och!hinder2inte!göra!arbetet!

Sam Goldstein ansåg att ADHD-coaching var ett bra komplement, men ingen vetenskaplig verifierad 

metod, men trots det var han ett stöd till Nancy Ratey när hon skrev sin bok om ADHD-coaching. En 

liknelse som Nancy tar upp i sin bok är när hon bergsklättrar i Afrika med guider. Guiderna hjälpte till 

med väskorna när de blev för tunga att bära, de gav direktiv och skyddade dem från farliga vägar, men 

annars sa de inte så mycket utan höll sig bara vid sidan om och lät henne och de andra utforska vägen 

upp för berget. På samma sätt menar Nancy att en coach jobbar. En coach identifierar dina svårigheter 

och hinder, men gör inte arbetet åt dig. Idrottsmän, musiker och professionella inom olika företag har 

tagit hjälp av coacher i många år för att de ska nå de mål de sätter upp, men inte heller då är det tänkt 

att metoden ska ersätta terapi utan istället fungera som en motiverande insats för att höja prestationen 

(Murphy, et al. 2010). 

En ADHD Coach har kunskap och förstår de neurobiologiska symtomen som skapar dåliga vanor 

och beteendemönstren som vanligtvis uppkommer hos en person med ADHD diagnos (Ratey, 2008). 

Charles, en av studenterna i studien som redovisas i artikeln Executive Function Coaching(…) av 

Parker and Boutelle, skriver så här: ”I guess after three semesters of coaching, you´re sort of at a point 

when going to the coach isn´t hopefully all that necessary because you already know what it is you 

need to be doing(…) I guess… In a way, you learn from the coach to succeed, in other things which 

you thought ”Oh, I can´t do this. It´s just me.” …. It´s like a wake-up call. ”You can do it and I´ll 

show you how.” (Parker & Boutelle, 2009, s. 208). Många i samma studie förklarade också 

anledningen till varför de slutade att gå till deras coacher. Även fast de var nöjda med stödet, så hade 

de lärt sig att reglera deras beteende och därmed kunnat coacha sig själva (a.a.). 

5.1.3.!Ökad!självkontroll!och!självförtroende!

Genom empowerment ökar man individens självkontroll, stärker självförtroendet, självbilden och 

därmed får individen ökade kunskaper och färdigheter (Askheim & Starrin, 2007 s.20). En ADHD-

coach stärker självförtroendet och självbilden genom att coachen har kunskap om 

funktionsnedsättningen och anpassar krav och uppgifter efter klientens förmåga. Coachen finns även 
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som stöd i situationer då klienten inte har uthålligheten och assisterar med att strukturera, planera och 

organisera tillvaron när detta behövs. Genom dessa sätt ökar man klientens självkontroll att vidare 

hantera de mål man har satt upp (Ratey, 2008). Man kan tolka att ADHD-coachen stärker individens 

känsla av sammanhang genom att ge direktiv, finnas som ett stöd och motivation, men låta individen 

hantera bergsklättringen själv för att stärka individen att klara sig själv. Inom kognitiv teori menar 

man att vi människor styr vårt beteende med grunden av olika konstruktioner som skapats av tidigare 

erfarenheter. Så om man uppmärksammar dessa konstruktioner och förändrar i riktning mot önskat 

mål kan man förändra beteendet (Payne, 2005, s.181). Detta diskuteras även inom existentialismen där 

man fokuserar på hur människan lever och hur hennes förmåga att få personlig kontroll (a.a.). 

5.1.4.!Förbättrad!organisations!2!och!slutförandeförmåga!

Boken ”Coach your child to success” använder sig av en metod som är empiriskt validerad i en 

vetenskaplig studie. Doktor Danino Maly har inte bara skrivit ett flertal böcker, utan arbetar även med 

coaching för både föräldrar och professionella i deras arbete med barn med inlärningssvårigheter eller 

ADHD. Artikeln cross-age peer coaching (Vilardo, 2013) hänvisar vidare till flera exempel på mindre 

studier som gjorts då jämnåriga har coachat varandra i studiesammanhang då resultaten varit positiva, 

men inte tillräckligt stora och vissa av studierna har innefattat barn utan ADHD-problematik. Som 

tidigare skrivit så har studier visat att studenterna med ADHD presterar sämre när det kommer till att 

hantera tid, koncentration, motivation, oro, examinerande uppgifter och strategier för studerandet 

(Reaser, et al, 2007). Artikeln The Use of Between Session Assignments in ADHD Coaching With 

College Students (Prevatt, et al 2009) visar på att dessa nedsättningar kan förbättras med hjälp av 

ADHD-coaching.  

Flera studier visar på att studenterna blir hjälpta av ADHD coaching framför annan traditionell 

form av stöd och att det underlättar deras förmåga att organisera sig, slutföra uppsatta mål och 

förbättra deras brister de har med de exekutiva förmågorna . Vidare i artikeln Executive Function 

Coaching for College Students with Learning Disabilities and ADHD (Parker, Boutelle et al 2009) har 

forskarna valt ut 7 av 54 studenter med ADHD och/ eller inlärningssvårigheter som använder sig av 

ADHD-coaching framför mer traditionella former av hjälp från Universitetet. Dessa sju har blivit 

intervjuade för att forskarna ska få en djupare förståelse hur det hjälper att förbättra deras exekutiva 

svårigheter när de studerar(a.a.). I artikeln A coaching intervention for college students with ADHD 

påvisas det också ett positivt gensvar på studien om ADHD-coaching, men forskarna anser inte att de 

har lyckats underbygga detta vetenskapligt (Swartz et al, 2005). I artikeln Self-Control in 

Postsecondary Settings: Students Perception of ADHD College Coaching har en studie gjorts på 19 

studenter på 10 olika universitet och resultatet visade att ADHD-coaching hjälpte dessa att utveckla en 

mer produktiv tilltro, upplevde mer positiva känslor och förbättring av deras självreglerande beteende 

(Parker, Field Hoffman, et al, 2011).  
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ADHD-coachen stärker eleven att uträtta sina uppgifter och nå sina mål, vilket resulterar i bättre 

självkänsla. Genom att ADHD-coachen strukturerar tillvaron och hjälper till att organisera i oredan, 

får studenten en känsla av hanterbarhet i tillvaron och motivation skapas (a.a.).  

5.1.5.!Andra!diagnoser,!insikt!och!medicinering!klart!först 
De svårigheter som karakteriserar personer med ADHD delas upp i tre grupper. En individ med 

diagnostiserad ADHD tillhör främst en av dessa tre grupper, men kan också ha inslag av de andra två 

grupperna. De olika nedsättningarna kan variera med tiden, men de typiska svårigheterna som man 

haft som barn, finns även kvar i vuxen ålder (Beckman, 2004).  

I artikeln Coaching for ADHD tas två fall upp, som diskuteras av tre olika erfarna experter inom 

ADHD-coaching. Studien presenteras och diskuteras också av Dr Kevin Murphy som bland annat är 

en professor i psykiatri och chef över en vuxenklinik för ADHD-patienter i USA. Det ena fallet 

handlar om en medelålders man med ADHD och som äter medicin för detta. Det andra fallet handlar 

om en ung flicka med ADHD, missbruksproblematik och bipolär diagnos. Vidare diskuteras varför 

och på vilka grunder de två är bra eller dåliga kandidater för ADHD-coaching. Resultat visar på att 

den medelålders mannen är en bra kandidat, då han har nått insikt i sin problematik och vidare ställt in 

medicinen. Den unga flickan är inte en bra kandidat för ADHD-coaching, då hon först måste komma 

ur sitt missbruk och även få rätt medicinering och hjälp för bipolär diagnosen. Nancy A. Ratey har 

själv ADHD och boken skrev hon efter sitt 15-åriga arbete som ADHD-coach för att hjälpa andra med 

de generella svårigheterna en individ har på grund av sin diagnos (Ratey, N. 2008).   

Det blir allt viktigare att hitta en effektiv behandling åt vuxna med ADHD då man har sett att i mer 

än 50 % finns de prominenta symtomen kvar i vuxen ålder och andra anser att 80 % av de barn som 

fått diagnosen ADHD kommer fortfarande ha symtom i vuxen ålder (Barkley, 2006; Barkley, Fisher, 

Smallish, & Fletcher, 2002). I artikeln Efficacy of ADHD-Coaching for adults with ADHD (2010) 

presenterar Joyce A. Kubik en studie som ger preliminärt forskningsstöd för att ADHD-coaching är 

effektivt även för vuxna. I denna studie identifieras 22 problemområden, som vidare delades in i fem 

stycken vad Kubik kallar dimensioner. Den fem dimensionerna; det kognitiva, distraherbarhet, 

sociala konsekvenser, ouppmärksamhet och beteende konsekvenser testades med hjälp av ADHD-

coaching för att se om det blev förbättring. Studien visade på positiva resultat inom alla områden, 

vilket stödjer effekten av ADHD-coaching. 

5.2-Hur-förhåller-sig-ADHD$coachning-arbetssätt-till-andra-gängse-
behandlingsmetoders-innehåll-och-resultat?-

5.2.1.!Psykosocialt!stöd!och!medicin!

Medicinering är något som erbjuds efter att ett barn, ungdom eller vuxen fått en ADHD-diagnos och 

många, dock inte alla blir behjälpta av detta. Enligt kunskapsöversikten från SBU (2004, s.38-39) ger 

den bästa effekten en kombination av psykosocialt stöd och medicinering gällande lindring av ADHD 

symtom. I artikeln cross-age peer coaching (Vilardo, et al 2013) skrivs att de vanligaste interventioner 



 30 

för barn med ADHD som medicinering till exempel kan vara effektivt för flera av nedsättningarna, 

men effekten gällande nedsättning av de sociala beteendena som är vanligt hos ett barn med ADHD 

täcks inte upp (Barkley, 2006).  Medicinering hjälper att hämma vissa symtom, som vidare resulterar i 

bättre självförtroende och självkontroll. Insättningen av medicineringen är ofta långvarig, men för de 

som blir behjälpta av medicin får ofta en stor förbättring av livskvaliteten. Kritiken som bland andra 

Antonovsky (2005) hänvisar att Andrews (2003) påpekar är att det finns i praktiken en 

underförståddhet att om man vädjar till den utsattes förnuft och intellekt så väljer denne att ändra 

livsstil. Detta kan vara svårt för en individ med ADHD-diagnos, då funktionsnedsättningen innebär en 

svårighet med bland annat att reglera sina känslor, men genom eventuell medicinering, rätt stöd och 

tillvägagångssätt kan man förminska nedsättningen av symtom som skapar hinder. Medicinering för 

ADHD är främst beprövad och godkänd för barn mellan 6-17 års ålder. För vuxna är endast Ritalin 

(godkänd 2014), Strattera (godkänd 2013) och Elvanse (godkänd feb.2015) godkända som 

nyinsättning till vuxna som får diagnos (Läkemedelsverket 2015). Om man sammanfattar vad 

artiklarna och litteraturen visar på så ger medicinering i kombination med ADHD-coaching eller terapi 

det mest effektiva resultatet för ungdomar och vuxna med ADHD-diagnos.  Jaksa & Ratey, n.d. 

skriver i artikeln Executive Function for College Students with LD and ADHD (Parker, Boutelle et al 

2009) att coaching och terapi är båda modeller som inriktar sig på hälsa. Skillnaden ligger i att 

coachningen fokuserar på studentens kapacitet att ta ansvar för att nå sina livsmål på ett balanserat och 

tillfredställande sätt och terapin fokuserar på studentens mentala och känslomässiga hälsa för att nå 

insikt och vidare nå sina mål (a.a.).!

5.2.2.!Coachande!vardagsmiljö!

Genom föräldrastödsprogrammet som erbjuds via BUP får föräldrarna stöd i hur de bäst kan stötta och 

styra sina barn oavsett om de har diagnos eller inte. Genom föräldrastödsprogram utbildas föräldrarna 

till att bli bättre coacher för sina barn, vilket ger barnen bättre självförtroende och förutsättningar, men 

detta program riktar sig till föräldrar med barn upp till 17 års ålder och inte i första hand till själva 

barnet (BUP). Genom föreläsningar, seminarier och kurser på ADHD Center får familj och närstående 

en bättre förståelse för barnet eller ungdomen som har ADHD och vidare minskar detta konflikter och 

genom bättre kunskap om funktionsnedsättningen kan föräldrar, närstående och ibland personal bättre 

stötta hen med ADHD-diagnos (ADHD Center). Om ett barn eller ungdom har en miljö med stöttande, 

förstående omgivning som har kunskap om nedsättningen kan detta underlätta och minska symtomen 

(Attention, 2014). En förälder eller pedagog som minskar yttre stimuli i form av lugn miljö hemma 

som i skolan hjälper barnet att fokusera på en uppgift. För att inse detta behöver förälder eller pedagog 

ha insikt i ADHD symtomen. De kan även gälla inre stimuli i form av stress inför en uppgift eller 

åtagande (Attention, 2014).  
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5.2.3.!Terapi!när!det!fungerar!och!behövs!

Joyce A. Kubik hänvisar till Rostain & Ramsay i artikeln Efficacy of ADHD Coaching for Adults with 

ADHD som skriver att kognitiv beteende terapi har visat sig effektivt i ADHD behandling. (Kubik, 

2010). Detta är något som bekräftas i genomgången av de övriga artiklarna också. Men vissa andra 

forskare menare att kognitiv beteende terapi kan hjälpa individer med ADHD, men när det impulsiva 

beteendet tar över förmår sig inte de med ADHD-problematik att ta till sig de kunskaper de fått genom 

denna terapi form (SBU, 2004).  

Ottosson menar att KBT är motiverat när patienten har svårt med den sociala anpassningen eller 

har en negativ självbild, vilket är en vanlig konsekvens av de symtom som en person med ADHD har. 

KBT anses också vara den mest framgångsrika behandlingsmetoden vid tvångshandlingar, vilket ofta 

också kan vara en samsjukdom hos en person med ADHD (Ottosson & Ottosson, 2007).  

KBT kan även riktas mot kognitiva funktionsstörningar och genom övningar förbättra minnet, 

uppmärksamheten och öka den kognitiva rörligheten (a.a. s.130). Antonovskys motivationskomponent 

syftar till hur meningsfull en uppgift är för individen och genom att motivera till delmål som individen 

klarar, stärks självkänslan vilket i sin tur kan tolkas att individen blir motiverad att klara nästa delmål 

(Antonovsky, 2005).  

Utifrån empowerment utgår man ifrån att individen innehar den bästa kunskapen om sin situation 

och hens önskvärda mål och det är detta man ska arbeta mot (Payne, 2005, s.99). Individens kunskap 

ska stärkas via kommunikation mellan terapeut och klient för att hitta styrkan som individen besitter i 

sig själv (a.a.). Inom kognitiv teori menar man att vi människor styr vårt beteende på grundvalet av 

olika konstruktioner som är en följd av våra tidigare erfarenheter. Så om man uppmärksammar dessa i 

individens medvetande kan man förändra beteendet (a.a.).  

5.2.4.!Terapi!vid!komplexa!problem!

Inför en behandling med hjälp av Dialektisk beteende terapi, DBT görs en diagnostisk intervju för att 

bedöma patientens psykiska status, då DBT är en behandlingsmetod för personer med flera komplexa 

problem och för effektivitetens skull löper även flera behandlingskanaler parallellt. Exempelvis 

individualterapi, färdighetsträning och telefonkonsultation (Höglund, 2006). Denna metod är 

framförallt positiv när andra samdiagnoser finns med ADHD-problematiken på samma sätt som vid 

KBT. En DBT terapeut arbetar med mindfulness och att leva här och nu. Självförtroendet och 

självbilden är något DBT terapeuten arbetar med genom att finnas som ett stöd och arbeta med 

klientens orsak till främst självdestruktiviteten (a.a.). En individ med ADHD som agerar impulsivt och 

gärna har ett högt tempo på grund av rastlösheten, kan i många fall hamna i självdestruktiva mönster 

så som missbruk och kriminalitet (Socialstyrelsen, 2007). En individ med låg hanterbarhet känner 

maktlöshet över sin situation och ser inte de eventuella resurser denne har till sitt förfogande. Istället 

för att be om hjälp leder beteendet till en oförmåga att lösa problemet (Antonovsky 2005). 
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5.3-Behandling-och-stöd-vid-ADHD-i-ljuset-av-kasam-och-empowerment-
Antonovsky menar att genom att göra tillvaron sammanhängande kan människan lättare hantera med- 

och motgångar. För att skapa denna tillvaro ska man göra den begriplig, hanterlig och meningsfull 

(Antonovsky 2005). ADHD delas, som tidigare nämnts, in i tre kategorier där den mest framträdande 

nedsättningen ger diagnosen, enligt DSM IV. En person som har ADD diagnos, har inte till synes 

hyperaktiviteten men kan ha en inre rastlöshet. En annan med ADHD, är hyperaktiviteten väldigt 

synlig och den tredje med ADHD diagnos kan ha en kombinerad variant. Alla dessa tre har dock en 

nedsättning i uppmärksamheten, såväl som andra gemensamma nedsättningar som till exempel 

självreglering (Rydén, E. Personlig kommunikation, 15/9-15).  

Russel Barkley tar upp i hans avsnitt om bedömning av ADHD hos sina vuxna patienter hur han 

efter att han har träffat flera hundra patienter, så har det framkommit ett mönster. Patienterna delar 

samma livslånga kamp och de beskriver en frustration, ilska, lågpresterande, ånger, förlorade 

valmöjligheter och dålig självkänsla (Barkley, R. s.443 2006). Genom dålig uppmärksamhet följer att 

man ofta missar viktig information i skolan, gymnasiet eller i yrkeslivet. Yttre stimuli så väl som inre 

stimuli kan distrahera, vilket kan resultera i slarv eller misstolkningar. Följden av upprepade 

missförstånd eller slarv resulterar vidare till sänkt självkänsla. Ju äldre individen med ADHD diagnos 

blir, ju högre krav ställs också på de exekutiva förmågorna, som att organisera, planera och strukturera 

upp sin tillvaro på de flesta plan i livet. Då dessa förmågor ofta är nedsatta även i vuxen ålder kan 

detta även resultera i känslor av misslyckande, förhalande och sämre motivation till att fullfölja 

projekt (SBU, 2013).  

Antonovskys begrepp begriplighet syftar till hur människan upplever inre och yttre stimuli och på 

vilket sätt individen begriper det som kommer. En individ med hög känsla av begriplighet kan hantera 

händelser som sker i framtiden en med låg begriplighet förväntar sig att det som sker i framtiden 

kommer fortsätta vara ohanterligt (Antonovsky, 2005).   Vidare kan förhalande och svårigheter att 

påbörja och avsluta uppgifter tolkas som att individen har låg hanterbarhet. Antonovsky (2005) menar 

att av hans tre komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet så är meningsfullhet den 

viktigaste av de tre. Om individen har hög meningsfullhet, det vill säga har stöd och resurser som 

höjer självkänslan och motivationen ökar detta i sin tur begripligheten och hanteringen av motgångar 

(a.a.).  

5.3.1.!Ge!styrkan!att!förbättra!tillvaron!

Medicin används i flesta fall som första åtgärd för ungdomar och vuxna då man satt en ADHD 

diagnos. För många förbättras symtomen, vilket vidare förbättrar tillvaron. Men för en del är 

beteenden de förskaffat sig så invanda att det krävs ytterligare stöd för att få en bestående förbättring i 

tillvaron. Vidare är det många som inte blir hjälpta av medicin och andra som inte tål medicinen eller 

får besvärande biverkningar. En ungdom eller vuxen har levt under många år med dessa nedsättningar 

som oundvikligen satt spår i självkänslan (SBU). Enligt en sammanfattning av en forskarrapport av 

Lena Lundholm (ADHD i kriminalvården, projektnr: 2013:266) så fann man i en studie att ADHD-
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prevalensen på intagna kvinnor låg på 29 % i Sverige och mellan 14 % och 45 % bland vuxna manliga 

intagna. Skillnaden i den manliga kvoten beror på hur urvalet såg ut. Enligt rapporten är även 

obehandlad ADHD direkt orsakande riskfaktor att bland annat hamna i misslyckad skolgång, 

svårigheter på arbetet, missbruk och kriminalitet. Förebygger man med hjälp av eventuell 

medicinering och rätt hjälp förminskar man med all sannolikhet antalet intagna. Ökar man individens 

känsla av sammanhang med hjälp av terapeutiska insatser och hjälpmedel stärker man individens 

självkänsla, minskar svårigheter redan vid skolgång och förebygger problem på universitet eller i 

arbete i vuxen ålder.  

Studien i artikeln Self-control in postsecondary settings: Students perceptions of ADHD college 

coaching visade resultatet från de 19 studenter som valdes ut att ADHD-coaching hjälpt studenterna 

att bli mer självreglerande och att de positiva erfarenheterna hjälpte dem att utveckla en mer produktiv 

tilltro och även att nå deras akademiska mål (Parker, Field Hoffman et al, 2011). Studien i artikeln 

Executive function coaching for college students with learning disabilities and ADHD: A new 

approach for fostering self-determination såg forskarna att ett ökat antal högskolestudenter med 

ADHD och/ eller inlärningssvårigheter valde ADHD-coachning i högre utsträckning än andra mer 

traditionella former av hjälp när det gällde att nå sina akademiska mål (Parker & Boutelle, 2009).  

Genom empowerment ger man, på ett respektfullt sätt, den hjälpbehövande makt och kraft att 

använda sig av sina egna resurser. Att hjälpa en annan människa handlar inte om att göra arbetet, utan 

stötta så att hen känner att hen har kontroll över sitt eget liv. Känner vi att vi har makt och kontroll 

över vårt eget liv stärks självförtroendet vilket vidare leder till ökade kunskaper och en ökad 

motivation att fullfölja våra åtaganden (Askheim & Starrin, 2007). 

Slutsatser-och-diskussion-
Syftet med denna studie har varit att få en ökad förståelse för ADHD-coaching som metod och i dess 

relation till andra behandlingsmetoder för individer med ADHD. Som denna studie visat finns 

åtskilliga organisationer som utbildar ADHD-coacher och det finns även ett flertal högskolor där 

ADHD-coacher finns tillgängliga. Det framkommer också att ADHD-coacher ska ge bättre 

självkänsla, självkännedom och självkontroll (Attention, 2015). Studier om barn och coaching är 

begränsat och det tycks vara mer tillämpbart för vuxna.  

ADHD-coaching är inte att rekommendera när en individ har annan problematik utöver ADHD 

symtom, utan hjälper då ADHD symtomen stjälper det vardagliga livet och i studiesammanhang. En 

ADHD-coach uppgift är att hänvisa till en terapeut då coachen upplever en djupare problematik. I 

denna studie är valda artiklar och facklitteraturen skriven av aktörer inom psykiatrin eller specialister 

inom ADHD-området. Detta kan både förstärka och försvaga validiteten och reliabiliteten av denna 

litteraturstudie. ADHD mottagningen som är till för vuxna erbjuder kognitiv beteende terapi, som sker 

i form av gruppsessioner efter remiss från ansvarig läkare. Man kan också få terapi i form av 

dialektisk beteende terapi från ADHD mottagningen.  
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Enligt SBU:s kunskapsöversikt har det framkommit att den bästa metoden för vuxna med ADHD 

som finns i skrivandets stund är kombination av medicin och psykosocialt stöd. Det som vidare visas 

av SBU:s rapport om behandlingsmetoder är att det finns många åsikter kring vad som kan hjälpa vid 

ADHD, men väldigt få med vetenskaplig evidens.   

Med hänvisning till Antonovskys (2005) komponenter, kan man anse att oavsett diagnos eller inte 

så behöver människan en meningsfullhet i det hen utför. En individ som dessutom inte har 

uthålligheten för det hen inte är motiverad till, blir detta ännu viktigare. Stärker man då tilltron till det 

man ska utföra och kan visa på resultat och att individen är betydelsefull skapas vidare en motivation. 

Antonovskys begrepp ”begriplighet” handlar om hur individen svarar på yttre och inre stimuli på ett 

förnuftigt sätt. Då en individ med ADHD ofta agerar impulsivt, handlar hen sällan förnuftigt. Med 

hjälp av medicinering kan impulsiviteten dämpas och med hjälp av coachning eller annan terapi kan 

individen stärkas och dirigeras om då impulsiviteten tar vid. Begreppet ”hanterbarhet”, den andra 

komponenten Antonovsky pratar om handlar om hur individen handskas med det som kommer i 

individens väg. En individ med ADHD har svårt att planera och organisera, vilket ibland kan resultera 

i kaos. Ofta förekommer en yttre eller inre stress, vilket vidare kan medföra att individen inte avslutar 

det denna har företagit sig. En ADHD-coach eller en terapeut kan i detta läge strukturera upp 

individens tillvaro för att minska kaoset och den stress som det kan medföra. ADHD-coachen eller 

terapeuten, på olika sätt stärker och gör tillvaron hanterbar för individen med ADHD. Min egen 

slutsats är att ADHD-coaching är en väl beprövad behandlingsmetod utanför Sverige och skulle vara 

tillämpbar, men kanske inte nödvändig i Sverige. Det behövs mer studier kring medicinering för 

vuxna med ADHD, men det är ju en pågående process. För barn med ADHD-diagnos i Sverige finns 

det bra behandlingsmetoder och stöd, men där det inte finns handlar det snarare om bristande resurser i 

kommunen än fungerande hjälp. 

Det behövs fördjupade kvalitativa studier om vad framförallt ungdomar och vuxna med ADHD-

diagnos eftersträvar för stöd i Sverige. Hur det fungerar i praktiken och vilken hjälp som verkligen når 

fram till de med ADHD-diagnos i förhållande till det som erbjuds. Det skulle också vara intressant att 

göra en studie hur många skolbarn med ADHD-diagnos som får det stöd det har rätt till att få, enligt 

lag. Det finns även brist på kunskap och studier kring de olika varianterna av ADHD. Vad är det för 

poäng med allt arbete kring att utveckla stöd för barn, ungdomar och vuxna med ADHD-diagnos, om 

sedan riktlinjerna inte följs? Mer fortsatt forskning om hur stödet som ska informeras om och 

erbjudas, verkligen gör det.  
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Bilaga-1--
Kärnsymtomen vid ADHD är främst uppmärksamhetssvårigheter, men även impulsivitet och 

överaktivitet. Uppmärksamhetssvårigheten innebär att personen med ADHD har svårt att behålla 

uppmärksamheten under en längre tid. Energin och motivationen för en uppgift som kräver längre 

tankekraft rinner ut fortare och även när det gäller att organisera sitt tänkande. 

Impulsiviteten märks då personen har svårt att kontrollera och bromsa sitt handlande.  

 

Barn och ungdom 

-! Svårt att vänta på sin tur 

-! Avbryter ofta 

-! Svårt att lyssna färdigt vid samtal eller när information ges. 

-! Handlar först, men tänker inte alltid sedan 

-! Ständig rörelse och svårt att sitta still 

-! Svårt att gå ner i varv 

-! Minskad medvetenhet om faror 

-! Kan ha snabba humörsvängningar 

-! Den sociala samvaron kan vara bristande 

-! Svårighet att hålla sig till en sak i taget 

-! Lätt distraherade, ofokuserade 

-! Koncentrationssvårigheter 

-! Dagdrömmande/ Försvinner iväg i andra tankar. 

-! Svårt att slutföra uppgifter 

-! Svårt att se konsekvenser. Lär sig inte alltid av sina misstag. 

-! Svårt att strukturera, planera och organisera vardagsliv och uppgifter 

-! Svårt att bedöma tid. 

-! Kognitiva svårigheter som att lösa problem, minnas och föra abstrakta resonemang 

-! Sänkt arbetsminne 

 

Inte alla har överaktiviteten och symtomen hos ett barn med ADHD kan skilja sig. Det som utmärker 

barn och ungdom med ADHD och andra barn och ungdomar är att symtomen och svårigheterna är 

varaktiga över en längre tid. Barn och ungdom med ADHD kan även koncentrera sig under en längre 

tid om de arbetar med en uppgift som de är motiverade till att utföra, men skillnaden är då om man 

jämför med ett barn utan ADHD är att barnet med ADHD fortare blir trött då det krävs mer energi.  
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För vuxna avtar vissa av symtomen, men de flesta finns kvar. Rastlösheten brukar omvändas till en 

inre rastlöshet, som gör att den vuxna lätt hamnar i stress- och utmattningstillstånd. Impulsiviteten 

som kan finnas kvar märks av att personen lätt ger efter för frestelser och snabba belöningar. Att se 

konsekvenser förbättras inte alltid med åren. De exekutiva svårigheterna finns också kvar i vuxen 

ålder, men kraven är högre med att organisera, strukturera och planera sitt vardagsliv. Minnet är 

nedsatt och uppmärksamhetsnedsättningen kan bli tydligare i vuxen ålder. 

 

Det är mer en regel än ett undantag att en ungdom eller vuxen har en samsjuklighet till följd av 

ADHD. Dessa kan till exempel vara: Depression, ångest, tvångssyndrom, tics, nedstämdhet, missbruk 

eller beroende, utmattningssyndrom med fler (Attention Riksförbund, 2015 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

Bilaga-2-
Godkända läkemedel för behandling av ADHD – 2015 

Concerta: Centralstimulerande läkemedel med den aktiva substansen metylfenidat. Godkänd år 2002, 

för barn och ungdom mellan 6-17 års ålder. 2011 blev denna medicin även godkänd som en 

förlängning av behandling i högre ålder, men inte som nyinsättning till vuxna. Finns endast i 

kapselform och är långtidsverkande. 

Ritalin: Centralstimulerande läkemedel med den aktiva substansen metylfenidat. Godkänd 2005, för 

barn och ungdom mellan 6-17 års ålder. 2014 godkändes läkemedlet för förlängning av behandling 

och även för nyinsättning till vuxna. Finns både som medellångverkande i kapselform och 

korttidsverkande i tablettform. 

Medikinet: Centralstimulerande läkemedel med den aktiva substansen metylfenidat. Godkänd 2006, 

för barn och ungdom mellan 6-17 års ålder. 2013 godkändes läkemedel för förlängning av behandling 

men inte för nyinsättning till vuxna. Finns både som medellångverkande i kapselform och 

korttidsverkande i tablettform. 

Equasym Depot: Centralstimulerande läkemedel med den aktiva substansen metylfenidat. Godkänd 

2007 för barn och ungdom mellan 6-17 år. Ännu inte godkänd för förlängning eller för vuxna. Finns 

endast som medellångverkande. 

Methylphenidate Sandoz: Centralstimulerande läkemedel med den aktiva substansen metylfenidat. 

Godkänd 2013 för barn och ungdom mellan 6-17 års ålder. 2014 godkändes läkemedlet för 

förlängning av behandling och även för nyinsättning till vuxna. Finns endast som långtidsverkande.  

Strattera: Första och enda icke centralstimulerande läkemedel med den aktiva substansen atomoxetin. 

Godkänd 2006 för barn och ungdom mellan 6-17 års ålder. 2013 godkändes läkemedlet för 

förlängning av behandling och som nyinsättning till vuxna. Finns endast som långtidsverkande. 

När ovanstående inte har önskad effekt prövas nedanstående: 

Elvanse: Centralstimulerande läkemedel med den aktiva substansen lisdexamfetamin. Godkänd 2013 

för barn och ungdom mellan 6-17 års ålder och för förlängning av behandling. Blev godkänd som 

nyinsättning för vuxna februari 2015. Finns endast som långtidsverkande. 

Attentin: Centralstimulerande läkemedel med den aktiva substansen dexamfetamin. Godkänd i 

oktober 2014 för barn och ungdom i åldern 6-17 år. Inte godkänd som förlängning eller som 

nyinsättning för vuxna. Tablett och korttidsverkande medicin. 

Mediciner som kräver licens från läkare är nedanstående: 

Metamina: Korttidsverkande. Dexamfetamin. För barn och ungdom 6-17 år. 

Amfetamin Recip: Korttidsverkande. Amfetamin. För barn och ungdom 6-17 år. 

Adderall: Korttidsverkande. Amfetamin/ dexamfetamin. För barn och ungdom 6-17 år. 

Adderall XR: Medellångverkande. Amfetamin/ dexamfetamin. För barn och ungdom 6-17 år. 

(Läkemedelsbehandling av ADHD (Hämtat: april 2015, från: https://lakemedelsverket.se/ADHD) 
 


