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TACK! 
 

Jag vill tacka mina fantastiska handledare Anna Stigsdotter Neely och Jessica 

Körning Ljungberg som har varit ett enormt stöd under arbetet med denna uppsats. 

Era uppmuntrande ord har burit mig hela vägen och ert stora kunnande har rott detta 

projekt i land. Ni har min beundran och respekt! 
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Arbetsminnesträning för vuxna med ADHD 
 

Frida Janson 

 
Syftet med studien var att undersöka om arbetsminnesrelaterad träning kan 

förbättra arbetsminnet och reducera symtomen för vuxna med ADHD. Nio 
vuxna i åldrarna 22-38 år med diagnosen ADHD deltog i studien. Deltagarna 

genomförde datoriserad träning under 25 tillfällen. De testades med kognitiva 

test, fyllde i självskattningsskalor och enkäter för kvalitativa data, före, direkt 
efter, samt tre månader efter avslutad träning. Resultaten visade på bestående 

förbättringar på sifferrepetition framlänges, samt på vissa transferuppgifter som 

mäter uppmärksamhet. Även det kvalitativa datat pekar på bestående positiva 
effekter av träning. I övrigt påvisades inga transfereffekter. Resultatet ska tolkas 

med försiktighet då ingen kontrollgrupp fanns. 

 

Allt fler vuxna får idag diagnosen Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). 

Många har svårt att klara samhällets krav och lider både fysiskt och psykiskt 

(Biederman, et al. 2006). Medicineringen mot ADHD har ökat kraftigt men trots att 

behovet av annan typ av behandling är stort finns det idag få evidensbaserade 

behandlingsmetoder. Att inte få behandling leder för många med ADHD till annan 

psykiatrisk problematik såsom t ex ångest och depression (Halmøy, et al. 2009). Nya 

behandlingsmetoder kan därför på sikt underlätta och förbättra livet för de här 

personerna. Det har visat sig att många som har diagnosen ADHD har ett försämrat 

arbetsminne och den nedsättningen tros ligga bakom många av de kognitiva 

svårigheterna dessa personer har (Barkley 1997; Westerberg, Hirvikoski, Forsberg & 

Klingberg, 2004; Kofler, et al. 2010). Arbetsminnet är förmågan att under en kort 

stund kunna hålla information i minnet och samtidigt bearbeta den, vilket är viktigt t 

ex vid problemlösning och för att förstå instruktioner. Arbetsminneskapaciteten är 

också avgörande för koncentrationsförmågan, vilken är nedsatt hos personer med 

ADHD. Därför finns det förhoppning om att arbetsminnesträning skulle kunna 

reducera ADHD-symtomen. Studier har visat att barn med ADHD som genomgår 

arbetsminnesträning utöver förbättrat arbetsminne, också får förbättrad 

impulskontroll, problemlösningsförmåga och ökad uppmärksamhet enligt 

föräldraskattning (Klingberg T, Forssberg H & Westerberg H, 2002; Klingberg, et al. 

2005). Den forskning som gjorts hittills på arbetsminnesträning och ADHD har till 

största delen rört barn och därför behövs mer forskning som kan visa hur vuxna med 

ADHD påverkas av träningen.  

 

ADHD 
ADHD är ett neuropsykiatriskt funktionshinder, som kännetecknas av 

ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet, och drabbar ca 3-7 procent av 

befolkningen (Faraone, et al. 2003; Kessler, et al. 2006; Polanczyk, et al. 2007). 

Tidigare trodde man att det här var ett funktionshinder som växte bort med åren men 

nu uppskattas att funktionshindret finns hos ca 1-6 procent av den vuxna 
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befolkningen. (Kessler, et al. 2006; Wender, et al. 2001). Symtomen skiljer sig många 

gånger mellan vuxna och barn. Vuxna saknar ofta motivation, har svårt att passa 

tider, drabbas ofta av ångest och andra psykiatriska sjukdomar och blir inte sällan 

feldiagnosticerade med felmedicinering som följd (Able, et al. 2007). 

   ADHD anses vara ett av de mest studerade tillstånden inom medicinen och det 

vetenskapliga underlaget är mycket omfattande. Redan 1798 beskrev den 

skotskamerikanske läkaren och författaren Sir Alexander Crichton personer med 

”mental rastlöshet” (mental restlessness), som hade som han kallade det, 

uppmärksamhetssjukdom (attention disorder), som motsvarar det som idag benämns 

ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet (Palmer & Finger, 2003). 1902 

beskrev en barnläkare i The Lancet (Still, 1902) barn som på grund av defekt 

moralisk reglering (moral dyscontrol) av sitt beteende hade en oförmåga att styra sin 

uppmärksamhet. Men det skulle dröja till 1970-talet innan diagnosen kom med i 

DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Till en början med 

hyperaktivitet som främsta symtom och senare med fokus på uppmärksamhet och 

impulsivitet (Douglas, 1972) I den senaste versionen av DSM (DSM-IV) finns det tre 

undergrupper till ADHD: ADHD med huvudsakligen bristande uppmärksamhet, 

ADHD med huvudsakligen hyperaktivitet-impulsivitet eller en kombination av dessa, 

ADHD kombinerad typ (American Psychiatric Association, 1994). Strukturell 

hjärnavbildning, då i synnerhet MRI har ökat vår förståelse för ADHD. Mycket tyder 

på att det vid ADHD finns omfattande avvikelser i hjärnvolym i områden som har 

med uppmärksamhet och motorik att göra och dessutom visar relativt konsistenta 

fynd en total minskad hjärnvolym på ca 3 – 5 % (Faraone & Biederman, 2004; Kolb 

& Whishaw, 2009) 

   Många psykiatriska diagnoser som t ex ångeststörning, depression, 

utmattningssyndrom, bipolär störning, och missbruksproblem är vanligare hos 

personer med ADHD än hos andra. Och många som söker hjälp för andra psykiska 

problem har också ADHD (Halmøy, et al. 2009). ADHD i barndomen har visat sig 

förenat med en ökad risk för sociala problem i vuxen ålder. Många studier har visat 

att personer med ADHD har ökad risk för att misslyckas med studierna eller att 

avbryta studierna i förtid på grund av avstängning eller avhopp, ångest, depression, 

aggression, uppförandeproblematik, ungdomsbrottslighet, tidigt missbruk och 

trafikolyckor såväl som sociala svårigheter i vänskapsrelationer, äktenskap och på 

arbetsplatsen (Barkley, Fischer, Edelbrock & Smallish 1990; Biederman, et al. 2006). 

En nordisk studie från 2009 visade att de som fått behandling med 

centralstimulerande läkemedel under uppväxten löpte mindre risk att få andra 

psykiatriska diagnoser som vuxna (Halmøy et al. 2009). 

 

Arv och miljö  
Studier som gjorts där man undersökt vilka belastningar som barn med ADHD utsatts 

för tidigt i livet ger stöd för att bristande syre- eller näringstillförsel till fostrets 

hjärna, för tidig födsel eller låg födelsevikt kan bidra till uppkomsten av ADHD. Det 

finns även ett signifikant samband mellan alkoholförtäring under graviditeten och 

uppkomsten av ADHD-liknande symtom hos barn och samma sak gäller för mödrar 
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som röker under graviditeten (Das Banerjee, Middleton & Faraone, 2007; Sprich-

Buckminster, 1993; Socialstyrelsen, 2004). 

  Enligt Franke, Neale och Faraone (2009) har mer än 20 tvillingstudier publicerats 

under de senaste 30 åren. I dessa har ärftligheten uppgets vara mellan 60 och ibland 

nästan 100 procent, med ett medelvärde på 76 procent. Helt ny forskning från 

Storbritannien och Island (Williams, et al. 2010) har kunnat visa på avvikelser i 

generna hos personer med ADHD och detta är revolutionerande på så sätt att det är 

det första beviset för att ADHD inte är en social konstruktion. Trots att ärftligheten är 

mycket hög, ser man funktionshindret som komplext och multifaktoriellt, orsakat av 

en samling riskfaktorer såsom genetiska, biologiska, miljöbetingade och 

psykosociala, där varje del ökar sårbarheten för funktionshindret genom sina additiva 

och interagerande effekter. Om en individs samlade sårbarhet överstiger en viss 

gräns, så kommer han eller hon att uppvisa symtom på ADHD (Biederman, 2005).  

   Många personer med ADHD har problem i samspel med andra, motoriska och 

perceptuella svårigheter, kognitiva nedsättningar och inlärningsproblem. Sådana 

problem kvarstår ofta medan hyperaktiviteten och impulsiviteten i många fall avtar 

med åldern. För vuxna med ADHD ser problemen väldigt olika ut och detta är således 

en mycket heterogen grupp (Wender, et al. 2001).  

 

Arbetsminne 
Arbetsminnet tros ligga bakom en mängd olika kognitiva aktiviteter, såsom logiskt 

tänkande (logic reasoning), aritmetik och problemlösning (Engle, Kane, & Tuholski, 

1999; Klingberg, 2000). Den mest inflytelserika modellen av hur arbetsminnet 

fungerar utarbetades av Baddeley och Hitch (1974) och består av tre 

huvudkomponenter, nämligen den centrala exekutiven (som styr vilken information 

som ska prioriteras ifrån de två subsystemen), den fonologiska loopen (som lagrar 

och repeterar auditiv information) och det visuospatiala ritblocket (som manipulerar 

visuella bilder). Senare lade Baddeley till en fjärde, integrerande, komponent till 

modellen, den episodiska bufferten (Baddeley, 2000). Arbetsminnet är nära besläktat 

med korttidsminnet men arbetsminnet är ett större system som använder sig av den 

centrala exekutiven, för att kunna fokusera, dela eller skifta uppmärksamheten såväl 

som att blockera ovidkommande information och behärska impulsiva handlingar 

genom inhibering. (för vidare information se Engle, et al. 1999). Även om det är 

allmänt känt att arbetsminnet är viktig begränsad resurs som behövs för komplex 

kognition så vet man ännu inte vilka funktioner i arbetsminnet, som t ex hur mycket 

minnet rymmer eller hur man bearbetar informationen, som påverkar de olika delarna 

i de kognitiva processerna (Süss, et al 2002).  

   Arbetsminnet är nära relaterat till de exekutiva funktionerna. Det finns ingen 

formell definition av begreppet exekutiva funktioner (Jurado & Rosselli, 2007) men 

det är ett brett koncept som har att göra med kontroll av komplex kognition, särskilt i 

icke-rutinmässiga situationer (Banich, 2009). McCabe, et al. (2010) genomförde en 

studie för att undersöka sambandet mellan arbetsminnet och exekutiva funktioner, då 

de menar att neuropsykologer talar om exekutiva funktioner, medan kognitiva 

psykologer istället talar om arbetsminnet när de talar om förmågan att kontrollera 
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uppmärksamheten (attentional control). De kom fram till att test som avser att mäta 

exekutiva funktioner och test som avser att mäta arbetsminneskapacitet, i stor 

utsträckning mäter samma sak och denna gemensamma konstruktion väljer de att 

kalla för exekutiv uppmärksamhet (executive attention). Andra, som t ex Pennington 

& Ozonoff (1996) menar istället att arbetsminnet är en av de exekutiva funktionerna. 

De delar in de exekutiva funktionerna i fem domäner, nämligen fluency, förmågan att 

generera olika lösningar på ett problem, planering, förmågan att planera i förväg 

vilka steg man måste ta för att nå lösningen på ett problem, arbetsminne, förmågan att 

hålla information i minnet medan man bearbetar den, inhibering, förmågan att 

inhibera eller tygla sina handlingar och skiftning, förmågan att byta uppgift eller 

problemlösningsstrategi när det behövs. I en tongivande studie av Miyake et al. 

(2000) delas de exekutiva funktionerna in i tre huvudkomponenter, (som de kallar för 

exekutiva primitiver) nämligen uppdatering, som ser till att relevant information hålls 

aktivt i minnet, samt skiftning och inhibering som tidigare nämnts. De kom i sin 

studie fram till att de tre funktionerna var klart skilda åt men trots detta har vissa 

likheter och korrelerar moderat med varandra.  

 

ADHD och arbetsminne 
Det finns många gemensamma beröringspunkter för arbetsminnesfunktion och 

ADHD.  Neurofysiologisk forskning visar att prefrontalkortex verkar vara den 

viktigaste regionen för arbetsminnesfunktionen och just prefrontalkortex är ett av de 

områden som är påverkat hos personer med ADHD. Arbetsminnesfunktionen är 

beroende av dopamin (Williams & Goldman-Rakic, 1995) och personer med ADHD 

har avvikande dopaminerg överföring (Bush, 2010). Läkemedel som Metylfenidat, 

vilka ger en reduktion av ADHD-symtom, underlättar den dopaminerga överföringen 

och förbättrar även arbetsminnet (Bedard & Tannock, 2007).   

   Martinussen, et al. (2005) genomförde en metaanalys på 26 studier som behandlade 

ADHD och arbetsminnesnedsättningar. Deras resultat visade att barn med ADHD 

visar måttliga till stora nedsättningar i arbetsminneskapacitet. Störst nedsättning fann 

de i de spatiala delarna och måttlig nedsättning i de verbala delarna av arbetsminnet. 

Nedsatt arbetsminne är förknippat med sämre akademisk prestation (se t ex 

Gathercole, et al. 2004) eftersom många typiska akademiska aktiviteter är beroende 

av arbetsminneskapaciteten, som t ex aritmetik, läsförståelse och problemlösning 

(Passolunghi & Siegel, 2001; Swanson & Berninger, 1996). Enligt Rapport et al. 

(1999) kan det till och med vara så att de dåliga skolresultaten är orsakat av 

arbetsminnesnedsättningen snarare än av ouppmärksamheten eller hyperaktiviteten 

hos personer med ADHD.  

   Två studier som jämfört vuxna med ADHD och friska vuxna på test som mäter 

exekutiva funktioner visar att personer med ADHD presterar sämre på dessa 

(Boonstra, et al. 2005; Woods, et al. 2002). Men Boonstra et al. (2005) fann i sin 

metaanalys att vuxna med ADHD utöver att prestera sämre på test som mäter 

exekutiva funktioner, även presterar sämre på deluppgifter i testen som inte mäter 

exekutiva funktioner, exempelvis WAIS Sifferrepetition framlänges, som snarare 

mäter korttidsminne än arbetsminne. De beskriver en ”generell långsamhet” (general 
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slowing) hos dessa individer, snarare än just brister i de exekutiva funktionerna. En 

slutsats från båda dessa studier var att skillnaderna mellan individerna är så stora, 

ifråga om nedsättningar i exekutiva funktioner, att det inte räcker som förklaring till 

funktionshindret och inte heller är nödvändigt för att kunna ställa diagnosen ADHD. 

 

Arbetsminnesträning 
Tidigare trodde man att arbetsminneskapaciteten är en egenskap som man föds med 

och som inte går att påverka men flertalet studier har visat att hjärnans plasticitet eller 

formbarhet, till stora delar finns kvar livet igenom (Buschkuehl el al., 2008). Utan 

denna plasticitet hade det inte varit möjligt att i vuxen ålder träna upp arbetsminnet. 

För att ett träningsprogram ska kunna användas som behandling i klinisk verksamhet 

är det viktigt att det ger generaliserbara så kallade transfereffekter, dvs att träningen 

ger förbättring inom andra områden än just det tränade, samt att dessa effekter är 

bestående över tid (Green & Bavelier, 2008). Kognitiv träning har i många studier 

visat sig ge bestående förbättringar på den tränade uppgiften men vad gäller 

transfereffekter är resultaten inte lika entydiga.  

   Nära transfereffekter uppstår när förbättring skett på uppgifter som är lika till 

funktion, men inte identiska med den tränade uppgiften. Ett exempel på detta är att 

träna på att memorera sifferserier och sedan testas på att memorera bokstäver. Nära 

transfereffekter har påvisats i ett flertal studier (t ex Dahlin, et al. 2008; Dahlin, et al. 

2009, Klingberg, et al. 2002; Klingberg, et al. 2005). Avlägsen transfer handlar om 

funktioner som inte tränats. Ett exempel på detta är att göra ett strooptest som mäter 

inhibering efter att ha tränat på en arbetsminnesuppgift, t ex att memorera siffror. 

Avlägsen transfer som effekt av kognitiv träning är mer sällan observerat. 

   Ett datoriserat träningsprogram, Cogmed QM, som har utvecklats i Sverige har 

visat sig ge förbättrat arbetsminne hos barn med ADHD och barn som av andra 

orsaker har nedsatt arbetsminne, (Klingberg, Forssberg & Westerberg, 2002; 

Klingberg, et al. 2005; Holmes, Gathercole, & Dunning, 2009) samt även hos friska 

vuxna och vuxna med förvärvad hjärnskada (Westerberg, et al. 2007; Westerberg & 

Klingberg, 2007). Att träningsprogrammet är adaptivt, dvs att svårighetsgraden hela 

tiden anpassas till användarens förmåga, så att den tränande alltid ligger nära sin 

maximala kapacitet har visat sig vara en kritisk faktor. I Klingbergs studie från 2005 

där barn med ADHD var försöksdeltagare, fick experimentgruppen använda det 

adaptiva träningsprogrammet medan kontrollgruppen fick träna med ett icke-adaptivt 

program. Endast de som använde sig av det adaptiva träningsprogrammet uppvisade 

signifikant förbättring i en visuospatial arbetsminnesuppgift, samt förbättrad 

uppmärksamhet enligt föräldraskattning. Dessutom fick de signifikanta skillnader på 

transferuppgifter som mäter verbalt arbetsminne, inhibering och logiskt tänkande 

(complex reasoning). Även andra studier där vuxna fått genomföra liknande 

arbetsminnesrelaterad träning har visast på avlägsen transfer såsom t ex förbättringar 

inom det episodiska minnet och fluid intelligens (Dahlin, et al. 2008; Jaeggi, et al. 

2008). Träningseffekter har visat sig vara bestående över tid både för unga och äldre 

personer (Dahlin, et al. 2008) medan transfereffekter syns mer sällan för äldre 

personer (Dahlin, et al. 2009). 
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   Hjärnavbildningsstudier tyder på att träningen har en signifikant påverkan på den 

neurala aktiviteten i frontal- och parietalkortex, hjärnområden som förknippas med 

just arbetsminnet, där mönster av både ökningar och sänkningar av hjärnaktivitet sker 

som funktion av träning (Olesen, Westerberg, & Klingberg, 2004; Westerberg & 

Klingberg, 2007; McNab, et al. 2009). Centralstimulerande läkemedel (t ex 

metylfenidat) är den mest använda behandlingen för ADHD och har tidigare visat sig 

förbättra det visuospatiala arbetsminnet (Bedard, et al. 2007). I en brittisk studie där 

barn med ADHD var försöksdeltagare (Holmes, et al. 2009 b) jämfördes effekten av 

Cogmeds arbetsminnesträningsprogram med centralstimulerande läkemedel, med 

avseende på förbättrat arbetsminne. Både centralstimulantia och träning gav 

signifikant förbättrat arbetsminneskapacitet men träningen gav långt bättre effekt på 

alla arbetsminnets domäner.    

    

Syfte 
Olesen et al. (2004) har visat på att arbetsminneskapaciteten går att förbättra med 

träning hos vuxna utan känd sjukdomsbild och Klingberg et al (2005) har kunnat visa 

på att träningen ger arbetsminnesförbättring, samt transfereffekt i form av reduktion 

av ADHD-symtom hos barn, effekter som visat sig bestående över tid. Syftet med 

studien är att undersöka huruvida träningen kan ge en bestående förbättring av 

arbetsminnet hos vuxna med ADHD, samt reduktion av ADHD-symtom.  

 

Frågeställningar 
1. Kan vuxna med diagnosen ADHD förbättra sitt arbetsminne med hjälp av 

träning och, vid en eventuell förbättring, består effekten efter tre månader? 

 I överensstämmelse med tidigare forskning antas att arbetsminnet kan 

förbättras samt att effekten består 

2. Kan arbetsminnesträning hos vuxna med ADHD ge transfereffekter såsom 

reduktion av ADHD-symtom och, vid en eventuell förbättring, består 

transfereffekterna efter tre månader? 

 I överensstämmelse med tidigare forskning antas att träningen ger 

transfereffekter samt att effekten består.   

 

 

Metod 
 

Deltagare 
16 patienter vid psykiatriska kliniken på Norrlands Universitetssjukhus, som sedan 

tidigare var diagnosticerade med ADHD, blev tillfrågade muntligt om att delta i 

denna pilotstudie. Alla 16 tackade ja till att delta men sju personer hoppade av efter 

påbörjad träning. Nio stycken fullföljde alltså träningen, varav fem kvinnor och fyra 

män i åldrarna 22 till 38 (M = 30.56, SD = 6.58). Det fanns inga formellt uppsatta 

exklusionskriterier och flera av de tränande åt medicin för sina psykiatriska symtom, 

samt justerade dosen av denna, under pågående träningsperiod. Dock var ingen av 
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deltagarna inlagd på kliniken, ingen hade ett pågående missbruk eller var djupt 

deprimerad under träningsperioden, vilket annars hade varit exkluderande. Bortfallet 

av deltagare i studien var relativt högt och de som fullföljde träningen var mest troligt 

de högpresterande individerna i samplet. Det går därför inte att uttala sig om huruvida 

deltagarna är representativa för sin population eller ej. 

 

Design och procedur 
Studien utgörs av en inomgruppsdesign. Deltagarna testades individuellt före 

(pretest), direkt efter (posttest) och tre månader efter (uppföljning) träningen. 

Samtliga tester administrerades vid alla tre testtillfällena. Deltagarna genomförde 

minnes- och uppmärksamhetstest, samt frågeformulär för symtomskattning och en 

kvalitativ enkät för att undersöka tränings- och transfereffekter. För statistiska 

beräkningar har PASW Statistics 18 använts.  

 

Etiska överväganden 
Studien är en pilotstudie, som en del i en utvärdering av klinisk verksamhet på 

psykiatriska kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus. Studien har inte prövats av 

någon etisk kommitté, men etiska principer för kliniskt arbete har följts. Deltagarna 

har blivit informerade om syftet med studien och att deltagandet är frivilligt och att de 

när som helst kan avbryta sin medverkan utan att det påverkar övrig behandling.  

 

Instrument 
Test för utvärdering av pre- och postträning. Nedan följer en beskrivning av de test 

som användes innan träning och direkt efter, samt vid uppföljningstillfället tre 

månader efter avslutad träning. Samtliga test som använts i denna pilotstudie används 

ofta både inom forskning och i klinisk verksamhet. 

 

Kognitiva test 

   Förbättringsindex i Cogmed QM. Förbättringsindex är ett mått på skillnaden mellan 

den andra och tredje träningsdagen och de bästa två dagarna. 

   Sifferrepetition framlänges och baklänges (Digit span forward and backward) är ett 

deltest från WAIS-III (Wechsler Adult Intelligence Scale – Revised) och 

administrerades enligt standardprocedur (Wechsler, 1994). Testet användes som ett 

mått på arbetsminne. Testledaren läser upp siffror med en sekunds intervall och 

deltagaren ska sedan återge dessa. Svårighetsgraden ökar med antal siffror. 

Deltagaren får två försök på varje sifferlängd. Testet börjar med repetition framlänges 

och avslutas med repetition baklänges. Sifferrepetition framlänges inleds med tre item 

och baklänges med två item. Två beroendemått användes, spannnivå vilket utgörs av 

antalet siffror som kan återges i korrekt ordning och totalt antal rätt återgivna försök, 

för fram respektive baklänges repetition 

   Integrated Visual and Auditory continuous performance test (IVA+Plus) (utvecklat 

av Sandford & Turner, 1995) är ett kombinerat auditivt och visuellt continuous 

performance-test som mäter uppmärksamhet, inhibering och hyperaktivitet. Testet 

som varar i ungefär tretton minuter visar 500 ettor eller tvåor i ett 
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pseudoslumpmässigt mönster som kräver att personen kan skifta uppmärksamhet 

mellan visuella och auditiva delar. Försöksdeltagarna ska klicka med musen först när 

han eller hon ser eller hör ”1” och låta bli att klicka när han eller hon ser eller hör ”2”. 

Under vissa delar av testet är ettorna vanligare än tvåorna. Där krävs förmåga till 

inhibering för att inte göra fel. Under den del av testet där ettorna förekommer mer 

sällan, krävs förmåga att behålla uppmärksamheten, eftersom den testade personen 

måste vara tålmodig medan denne väntar på att en etta ska dyka upp.  

   Flera olika mått kan beräknas med IVA+Plus som mäter olika aspekter av 

uppmärksamhet, varav fyra globala mått som baserar sig på de andra 

måtten/delskalorna. Dessa globala mått beskrivs nedan (då de samtidigt förklarar de 

fyra mått/delskalor där signifikant/tendens till signifikant resultat uppmättes i denna 

studie). Full Scale Response Control Quotient baseras på de auditiva och visuella 

måtten Prudence, Consistency och Stamina. Prudence mäter responsinhibering och 

impulsivitet (genom antalet felaktigt tryckta tvåor). Consistency mäter reliabiliteten 

och variabiliteten på deltagarens reaktionstider, dvs förmågan att hålla sig till 

uppgiften. Stamina mäter uppmärksamhet och uthållighet (genom att jämföra 

resultaten i början och slutet av testet). Full Scale Attention Quotient baseras på de 

auditiva och visuella måtten Vigilance, Focus och Speed. Vigilance är ett mått på 

uppmärksamhet (genom antalet missade ettor). Focus visar huruvida 

uppmärksamheten är enhetlig, pålitlig och jämn (genom eventuella 

svarsfördröjningar). Speed är ett mått på reaktionstiden för alla korrekta tryckningar 

under hela testet. Auditory Sustained Attention Quotient och Visual Sustained 

Attention Quotient är globala mått på förmågan att korrekt snabbt och reliabelt svara 

på auditiva och visuella stimuli under förhållanden med lågt ställda krav, samt 

förmågan att bibehålla uppmärksamheten under mer krävande förhållanden.  

 

Självskattningsformulär 

Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) är ett screeninginstrument som avser att fånga 

upp vuxna med ADHD. Frågorna överensstämmer med kriterierna i DSM-IV. 

Symtomen skattas på en femgradig skala med avseende på hur ofta de har inträffat 

under de senaste sex månaderna (0 = aldrig, 1 = sällan, 2 = ibland, 3 = ofta, 4 = 

mycket ofta) (Kessler, et al. 2005). 

   Symptoms check list (SCL-90-R) är en självskattningsskala med 90 frågor som avser 

att mäta hur en person tycker sig ha mått psykiskt och fysiskt under de senaste 

dagarna (Derogatis, 1977). Till denna pilotstudie användes en anpassad version (SCL-

16) av denna självskattningsskala framtagen av Hesslinger et al. (2002) för personer 

med ADHD. Symtomen skattas även här på en femgradig skala från 0 till 4, (0 = inte 

alls, 1 = lite grand, 2 = måttligt, 3 = ganska mycket, 4 = väldigt mycket). Maximalt 

antal poäng är 68 och minsta antal poäng är 0. Skalan används ofta som ett 

komplement till andra diagnostiska metoder och vid utvärdering av till exempel 

behandlingseffekt (www.socialstyrelsen.se) 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/
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Kvalitativa data 

Deltagarna fick innan träning fylla i vad de själva önskade få för effekter av 

träningen. De fick också, för varje önskad effekt, uppskatta på vilken nivå de låg 

innan träningen, efter träningen, samt vid uppföljningen. Kvalitativ data från alla tre 

mättillfällen finns endast för fyra av de nio deltagarna. Data ifrån pretest och antingen 

posttest eller uppföljning finns för ytterligare två deltagare. 

 

Träningsprogrammet 

Cogmed QM är ett datoriserat träningsprogram som innehåller 13 övningar för att 

träna arbetsminnet. Samtliga övningar ska genomföras vid varje träningstillfälle. 

Svårighetsgraden justeras automatiskt efter den tränandes nivå. Alla utom två 

deltagare, tränade i ett för avsikten anpassat rum på sjukhuset, i grupper om två, tre 

eller max fyra personer. Två personer tränade hemma men dessa båda avbröt 

träningen. Tillsammans i rummet med de tränande var även en coach, som utbildats 

av Cogmed för uppgiften. Deltagarna genomförde träningen vid totalt 25 tillfällen 

fördelade på minst tre gånger i veckan, förutom under en veckas påskuppehåll för alla 

deltagare. En deltagare tränade färre gånger i veckan och tog således längre tid på sig 

att slutföra träningen. Varje träningstillfälle varade i ca 30-45 minuter beroende på 

individuella skillnader. 

 

Resultat 
 

Resultaten analyserades med en envägs ANOVA med upprepad mätning av 

testtillfälle för varje enskilt beroendemått med 5% signifikansnivå. Resultatet 

kommer att presenteras med data gällande träningseffekter först, följt av 

transfereffekter och till sist en redogörelse för de kvalitativa data som finns att tillgå. 

Det fattas data från postmätningen för en av deltagarna och för en annan deltagare 

fattas data ifrån ASRS och SCL-16. Då deltagarantalet i studien är lågt och ingen 

kontrollgrupp finns bör resultat och signifikansnivåer därför beaktas med försiktighet. 

Noteras bör att i nedan analyser har frihetsgraderna korrigerats enligt Huynh-Feldts 

korrektion pga att antagandet om homogen varians inte kan anses uppfyllt. 

 

Träningseffekter 
För att kunna svara på denna pilotstudies första frågeställning som rörde huruvida 

vuxna med ADHD kunde förbättra sitt arbetsminne, samt få en bestående effekt, med 

hjälp av träning, användes först förbättringsindex i Cogmed QM. Samtliga deltagare 

förbättrades, med ett medelvärde på 24.56 och standardavvikelse 9.98. Det största 

förbättringsvärdet var 48 och minsta förbättringsvärdet 15.  

   Sifferrepetition fram- och baklänges användes som ett mått på träningseffekt. 

Sifferrepetition skulle även kunna ha kategoriserats som nära transfer men då det inte 

finns någon uppföljningsmätning på förbättringsindex och uppgiften är mycket lik det 

som tränats får det här stå som mått på träningseffekt. Det fanns signifikanta 

huvudeffekter av träning för Sifferrepetition framlänges total F(2, 14) = 9, MSE .67 
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(p = .003) och Sifferrepetition framlänges spann F(2, 14) = 18.67, MSE = .14 (p = 

.001). Ett test av kontraster visade på att deltagarna hade förbättrad prestation i 

Sifferrepetition framlänges total, mellan pretest och posttest (p = .005) och pretest 

och uppföljning (p = .005) men visade ingen signifikant skillnad mellan posttest och 

uppföljning (ps = 1.00). Detsamma gäller för Sifferrepetition framlänges spann, 

mellan pretest och posttest (p = .001) och pretest och uppföljning (p = .001) och inte 

någon signifikant skillnad mellan posttest och uppföljning.  

   Även för Sifferrepetition baklänges total fanns signifikanta förbättringar F(1.75, 

12.24) = 4.52, MSE = 1.65 (p = .038). Testet av kontraster visade på signifikant 

skillnad mellan pretest och posttest (p = .04) men inte mellan pretest och uppföljning 

(ps = .08). För Sifferrepetition baklänges spann fanns inga signifikanta förbättringar 

(ps = .31). Figur 1 sammanfattar resultaten på Sifferrepetition fram- och baklänges.  

 

 
Figur 1. Medelvärde och standardfel för framlänges och baklänges återgivning av 

totalt antal rätt siffror och spannivå som funktion av testtillfälle. 

 

Transfereffekter 
För att kunna svara på den andra frågeställningen som rörde huruvida träningen gav 

transfereffekter i form av reduktion av ADHD-symtom, jämfördes pre-, post- och 

uppföljningsresultat från IVA+Plus, samt från självskattningsformulären ASRS och 

den modifierade versionen av SCL-90 (SCL-16).  

   I de globala måtten på IVA+Plus uppmättes inga signifikanta resultat. Dock fanns 

signifikanta/tendens till signifikanta skillnader för fyra av delskalorna, nämligen 

Auditory Consistency F(1.2, 7.20) = 4.91, MSE = 401.26, (p = .057), Auditory Focus 

F(1.25, 7.5) = 4.27, MSE = 200.42, (p = .07), Auditory Speed F(2, 11.97) = 4.70, 

MSE = 34.11, (p = .031), samt Visual Focus F(2, 12) = 3.99, MSE = 171.53, (p = 

.047). För Auditory Focus och Auditory Speed var resultatet endast 

signifikant/tendens till signifikant mellan pretest och posttest men inte mellan pretest 

och uppföljning. För Auditory Consistency och Visual Focus fanns signifikanta 

/tendens till signifikanta förbättringar endast mellan pretest och uppföljning och alltså 

inte mellan pretest och posttest. Inga signifikanta skillnader uppmättes för 

självskattningen.  
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Tabell 1 

Medelvärden och standardavvikelser för mått på uppmärksamhet och ADHD-symtom som 

funktion av testtillfälle 

 Pretest Posttest  Uppföljning  

 M SD M SD M SD 

Uppmärksamhet       

IVA FSRCQ 73.62 19.91 72.75 30.55 91.00 29.59 
IVA FSAQ 97.00 15.68 96.88 31.44 107.11 12.63 

IVA SAAQ 99.38 33.63 104.63 44.13 110.44 15.53 
IVA SVAQ 93.00 21.96 83.25 32.56 105.11 11.97 

IVA RC AUD P 89.88 13.51 87.38 21.45 104.44 13.52 

IVA RC AUD C 69.25 19.40 73.50 37.03 88.67 23.19 
IVA RC AUD S 108.63 14.38 108.87 12.74 103.56 17.13 

IVA RC VIS P 62.00 43.44 53.50 36.42 75.00 40.10 

IVA RC VIS C 91.88 15.70 80.63 29.75 97.67 18.37 
IVA RC VIS S 94.75 8.56 108.63 12.44 102.11 17.05 

IVA AT AUD V 98.88 18.54 90.25 28.60 103.11 7.94 

IVA AT AUD F 79.13 13.72 82.00 30.74 89.44 21.32 

IVA AT AUD S 118.5 20.83 128.88 21.81 126.78 19.07 

IVA AT VIS V 99.75 16.14 96.13 18.43 100.11 11.05 

IVA AT VIS F 84.13 16.88 78.50 31.66 96.00 23.21 
IVA AT VIS S 109.75 10.43 114.88 10.59 111.33 14.83 

IVA CMP AUD 95.90 10.15 99.36 1.61 99.64 .42 

IVA CMP VIS 99.60 .89 98.84 1.58 99.92 .23 
       

Självskattning       

ASRS 46.75 10.85 43.28 8.18 45.13 7.41 
SCL-90(16) 35.25 3.33 32.29 8.94 30.78 7.12 
Notera: De mått med signifikans/tendens till signifikans är markerade med fet stil 

 

Kvalitativa data 
Som tidigare nämnts finns det kvalitativa data för sex personer och endast för fyra av 

dessa finns data från alla tre testtillfällen. Samtliga sex har beskrivit en förbättring 

inom minst ett av de områden de själva önskat få en förbättring inom. Exempel på 

sådana områden är att lyssna på andra, kunna läsa böcker, komma ihåg det jag läst, 

komma ihåg möten och tider, samt en rad andra typiska problemområden för personer 

med ADHD. Tre av deltagarna med data från samtliga mättillfällen har angett att det 

har skett en förbättring vid posttest och att det skett en ytterligare förbättring vid 

uppföljningen. Den fjärde anser att det skett en förbättring mellan pretest och posttest 

men ingen ytterligare förbättring vid uppföljningsmätningen. 
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Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka om arbetsminnet kunde förbättras genom 

träning, hos vuxna med ADHD och om träningen gav generaliserbara effekter till 

andra kognitiva uppgifter som ej tränades, samt till reduktion av ADHD-symtom. 

Frågeställningarna rörde även huruvida dessa eventuella tränings- och transfereffekter 

bestod vid tre månaders uppföljning. Hypoteserna var att vuxna med ADHD skulle få 

en bestående förbättring av sitt arbetsminne samt bestående reduktion av ADHD-

symtom. Resultaten i studien stödjer delvis hypoteserna då deltagarna förbättrat sig 

signifikant på delar av vissa test men inte på andra.  

 

Träningseffekter 
QMs förbättringsindex visar att träningen gav effekt på den tränade uppgiften men 

eftersom det inte finns någon uppföljningsmätning på detta går det inte att uttala sig 

om huruvida förbättringen är bestående över tid. För den andra uppgiften som avser 

mäta träningseffekt, Sifferrepetition fram- och baklänges, varierade resultatet något. 

Sifferrepetition framlänges visar på en stark effekt av träningen och detta trots att 

antalet deltagare var så få. Både för Sifferrepetition framlänges total och 

Sifferrepetition framlänges spann var effekten bestående vid uppföljningsmätningen. 

Resultaten pekar mot att förmågan att lagra information i korttidsminnet har blivit 

bättre, något som inte lika tydligt visas för Sifferrepetition baklänges som är ett mer 

arbetsminneskrävande test. För Sifferrepetition baklänges total var förbättringen 

signifikant vid posttest men inte vid uppföljning. Dock finns en skillnad i medelvärde 

och en tendens till förbättring även mellan pretest och uppföljning och om 

deltagarantalet hade varit större så är det möjligt att resultatet skulle ha blivit 

signifikant (se Figur 1). Detta mått kan sägas mäta hur konsistent man varit i sin 

återgivning av siffrorna och ger således en viss indikation om att deltagarna förbättrat 

förmågan att upprätthålla sin uppmärksamhet under uppgiften. För Sifferrepetition 

baklänges spann erhölls ingen signifikant förbättring. En tänkbar förklaring till detta 

skulle kunna vara att det krävs mer träning för den här gruppen än för t ex barn med 

ADHD för att förbättras på mer arbetsminneskrävande uppgifter. Tidigare studier har 

visat att mängden kognitiv träning står i direkt relation till hur stor förbättring som 

sker (Jeaggi, et al. 2008). 

   Sammantaget ger resultaten från Sifferrepetition fram- och baklänges ändå stöd för 

att vuxna med ADHD kan förbättra förmågan att hålla information aktiv i 

arbetsminnet med hjälp av träning och att förbättringen är bestående över tid, vilket 

går i linje med tidigare forskning (t ex Klingberg, et al. 2002, Klingberg, et al. 2005, 

Holmes, et al. 2009).  

    

Transfereffekter 
Som tidigare nämnts så är det av största vikt att träningen ger transfereffekter som 

består över tid, för att den ska vara till någon nytta i behandling. I denna studie 

undersöktes huruvida transfereffekter uppstått med hjälp av IVA+Plus, två 
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självskattningsformulär, samt en begränsad mängd kvalitativ data. Alla dessa mått 

kan kategoriseras som avlägsen transfer.  

   Viktigt att notera är att de stora globala måtten i IVA+Plus inte var signifikanta. 

Däremot erhölls signifikant/tendens till signifikant resultat för några enstaka mått, 

nämligen Auditory Focus, Auditory Speed, Auditory Consistency samt Visual Focus. 

Just Consistency och Focus är mått på konsistensen i uppmärksamheten, dvs hur 

pålitligt och stabilt testdeltagaren håller sig till uppgiften under hela testet. Detta går i 

linje med resultatet på Sifferrepetition där signifikant förbättring skedde på just 

delmomentet baklänges total, som mäter konsistensen i uppmärksamheten. Detta 

skulle med försiktighet kunna tolkas som att arbetsminnesträningen gett förbättrad 

fokus och konsistens i uppmärksamheten, vilket är av stor betydelse för personer med 

ADHD som har nedsatt förmåga till uppmärksamhet. En skillnad i medelvärde finns 

dock och detsamma som gäller för Sifferrepetition baklänges total, gäller för de 

globala måtten i IVA+Plus, nämligen att hade det varit fler försöksdeltagare så är det 

möjligt att resultatet hade nått signifikans. Det sammantagna resultatet från IVA+Plus 

talar för att arbetsminnesträning ger transfereffekter som är bestående även efter att 

träningen avslutats, vilket går i linje med tidigare forskning (Klingberg, et al. 2005; 

Dahlin, et al. 2008; Jaeggi, et al. 2008).  

   För SCL-16 och ASRS fanns inga signifikanta skillnader. Eftersom det så vitt jag 

vet inte har förekommit någon studie på datoriserad arbetsminnesträning för vuxna 

med ADHD har dessa självskattningsskalor alltså inte använts tidigare för att 

utvärdera träningen. SCL-16 har dock använts i en pilotstudie av Hesslinger (2002) 

som utvärdering av strukturerad gruppterapi för vuxna med ADHD. I den studien 

blev förbättringen på SCL-16 signifikant och det kan kanske vara värt att nämna ur 

behandlingssynpunkt. I de studier som gjorts på Cogmeds arbetsminnesträning med 

barn med ADHD har man uppmätt transfereffekter såsom förbättrat resultat på 

Raven’s Progressive Matrices som mäter logiskt resonemang, minskad motorisk 

aktivitet och symtomreduktion enligt föräldraskattning (Klingberg, et al. 2002; 

Klingberg, et al. 2005). I den här pilotstudien med vuxna deltagare har man av, i de 

flesta fall, förklarliga skäl inte använt sig av samma mätinstrument som i 

barnstudierna. Men det hade varit intressant att se ett resultat på till exempel Raven’s 

Progressive Matrices som finns att tillgå för både barn och vuxna. 

 

Kvalitativa data 
Den mängd kvalitativa data som finns att tillgå är mycket begränsad men det material 

som finns talar för att träningen har lett till reduktion av ADHD-symtom såsom 

svårigheter att komma ihåg tider och lyssna på andra. Det går inte att utesluta att detta 

beror på så kallad förväntanseffekt som kan uppstå när någon visas uppmärksamhet 

och intresse för sin prestation (Green & Bavelier, 2008) Dock är dessa upplevda 

förbättringar att betrakta som ett positivt resultat. Den angivna förbättringen var 

enligt tre av fyra deltagare större vid uppföljningstillfället än vid posttest vilket talar 

för att den effekt som uppnåtts är bestående. 
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Metodologiska reflektioner och avslutande kommentarer 
I föreliggande studie finns det inte någon kontrollgrupp, deltagarna var inte 

randomiserat utvalda (utan handplockade) och som tidigare nämnts så fanns inga 

formellt uppsatta exklusionskriterier för studien. Då deltagarbortfallet i studien var 

relativt högt och de som fullföljde träningen mest troligt var de högpresterande 

individerna i samplet, går det inte att uttala sig om huruvida deltagarna är 

representativa för sin population. Om kognitiv träning ska användas som behandling 

för just den här gruppen bör det stå klart vilka av dessa individer som faktiskt har 

nytta av den. Det stora deltagarbortfallet kan tyda på att detta kanske är en för 

krävande träningsform för vissa av dem.  

   Eftersom t ex psykisk hälsa och olika demografiska variabler kan påverka resultaten 

är det av stor vikt att kontrollera dessa faktorer (vilket inte har gjorts i denna studie), 

så att man vid behov kan exkludera en individ som t ex har för hög ångestnivå för att 

mätningen ska vara reliabel. En annan sak som kan påverka resultatet på de kognitiva 

testerna är medicinering. Barnen i studierna som tidigare nämnts (t ex Klingberg, et 

al. 2002) var inte medicinerade för sin ADHD på grund av att centralstimulerade 

läkemedel påverkar arbetsminneskapaciteten positivt och således även resultatet. 

IVA+Plus används till och med ibland för att utvärdera om medicinen har haft någon 

effekt. Den här sortens medicin är korttidsverkande och olika effektiv beroende på 

vilken tid den intagits. Centralstimulerande läkemedel går ur kroppen efter en viss tid 

och effekten är inte kvar över dygnets alla timmar som till exempel SSRI-preparat, 

vilket innebär att tiden på dygnet som man gör IVA+Plus i förhållande till när man 

tog medicinen är en annan faktor att ta hänsyn till. Även andra mediciner eller 

sjukdomstillstånd kan påverka resultatet på den här sortens test.  

   Deltagarna i denna studie var patienter vid en psykiatrisk klinik och var 

diagnosticerade med ytterligare psykiatriska diagnoser utöver ADHD och om någon 

av deltagarna t ex fick antidepressiv medicin insatt efter att träningen börjat så kan 

det ha påverkat resultatet på IVA+Plus från pretest. Eller om pretest skedde på 

morgonen då deltagarna just tagit sin centralstimulerande medicin och posttest eller 

uppföljning skedde på eftermiddagen så kan detta leda till sämre testresultat vid 

eftermiddagstestningen. Eller om någon glömt att ta sin medicin vid ett av 

testtillfällena så påverkar det troligtvis den dagens resultat negativt. De ovan nämnda 

bristerna i denna studie gör att det inte går att uttala sig om kausalitet eller utesluta att 

skillnaderna beror på t ex tidigare nämnda förväntanseffekter. Att det fattas data för 

en del personer hade kunnat undvikas genom noggrannare förberedelser, t ex genom 

att arbeta efter en manual för test- och träningsadministration. Vidare hade det varit 

önskvärt att undersöka träningseffekter med ett mer omfångsrikt testbatteri både vad 

gäller kriterietester och transfertester. Som jag nämnt tidigare så hade det varit 

intressant att till exempel se hur träningen hade påverkat resultatet på Raven’s 

Progressive Matrices. Detta för att se om förmågan till logiskt tänkande hade 

förbättrats av arbetsminnesträningen även för vuxna med ADHD, precis som det visat 

sig göra för barn med funktionshindret. För att få ett bättre mått på träningseffekt 

skulle man kunna ha använt blockrepetition istället för Sifferrepetition, då 



 15 

blockrepetition precis som QMs arbetsminnesträning är visuospatialt och 

Sifferrepetition ett mått på auditivt och verbalt arbetsminne.  

   Inte bara denna studie utan även de flesta andra studier, med hänseende på 

arbetsminnesträning som nämnts tidigare, har brister i den interna validiteten enligt 

en ny forskningsöversikt av Shipstead, Redick och Engle (2010). Författarna nämner 

olika hot mot den interna validiteten som t ex historia och testeffekt. Historia innebär 

saker som händer mellan pre- och posttest som påverkar resultatet och testeffekt 

innebär att det finns en risk att man presterar bättre på ett test när man redan har gjort 

det en gång. Dessa hot mot den interna validiteten kan man kontrollera genom att ha 

en randomiserad kontrollgrupp som utför någon form av placeboträning 

(placebogrupp). Om testningen sker i grupp ska kontrollgruppen helst blandas med 

testgruppen. Detta på grund av att själva testtillfället i sig kan påverka resultatet. Det 

räcker alltså inte med att ha en kontrollgrupp för att vara säker på att det är träningen 

som har påverkat testresultaten. Just en placebogrupp är vad som saknas i de flesta 

tidigare studier på datoriserad arbetsminnesträning. I framtida studier inom detta 

område bör det alltså finnas randomiserade placebogrupper för att det ska gå att dra 

kausala slutsatser om träningens generaliserbara effekter.  

   Sammantaget visar resultaten att deltagarna i studien förbättrats på de flesta delarna 

i kriterieuppgiften Sifferrepetition och dessutom på vissa delar i transferuppgiften 

IVA+Plus. För självskattningen fanns inga signifikanta resultat men resultaten från 

det kvalitativa datat, tillsammans med resultaten från IVA+Plus ger indikationer på 

att träningen kan ge transfereffekter såsom reduktion av ADHD-symtom även för 

vuxna med funktionshindret. Som jag nämnde inledningsvis så är den snabbt växande 

gruppen vuxna med ADHD i stort behov av behandlingsmetoder och resultatet från 

denna pilotstudie talar för att det är berättigat att fortsätta undersöka hur 

arbetsminnesträning kan användas i behandlingen för dessa personer.  
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