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Sammanfattning 
 

Svårigheter med uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet är 
vanliga bland ungdomar. Förstahandsbehandlingen vid ADHD är 
farmakologisk, men den hjälper inte alla och flera bieffekter 
rapporteras. Denna studie undersökte om en åttaveckorskurs i 
mindfulness för ungdomar med ADHD skulle vara genomförbar, 
påverka deras grad av mindfulness samt påverka deras grad av 
ADHD-symtom. Sju ungdomar (14-18 år) deltog i studien som hade 
en multiple case design. Resultaten visade att interventionen kan 
betraktas som genomförbar och att en deltagare ökade sin grad av 
mindfulness. Avseende grad av ADHD-symtom var resultaten 
varierande. En slutsats som dras är att interventionen inte har haft en 
tydlig effekt på grad av mindfulness eller grad av ADHD-symtom. 
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Abstract 
 
Problems with attention, impulsivity and hyperaktivity are usual 
amongst adolescents. The first treatment of choise for ADHD is 
pharmacological, but the treatment doesn’t help everyone and several 
side effects are reported. This study examined if a mindfulness-based 
eight-week class for adolescents with ADHD would be feasible, if it 
would have effect on state of mindfulness and if it would have effect 
on ADHD-symptoms. Seven adolescents (14-18 yrs) participated in a 
multiple case design study. The results showed that the intervention 
was feasible and that one participant showed an increase in state of 
mindfulness. Regarding ADHD-symtoms the results were more 
variable. One conclusion is that the intervention hasn’t had a distinct 
effect on state of mindfulness or ADHD symptoms. 
 
Key words: Mindfulness, Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, 
ADHD, adolescents.  
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Mindfulness för ungdomar med ADHD: 

Effekten av en mindfulnessbaserad korttidsintervention i grupp 

 

Svårigheter som präglas av ouppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet är vanligt 

förekommande bland barn och ungdomar (Socialstyrelsen, 2002). När svårigheterna är 

ihållande och skapar betydande problem för individen kan det handla om diagnosen 

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD, American Psychiatric Association [APA], 

2000). Förstahandsbehandlingen för ADHD är farmakologisk behandling med 

centralstimulantia (Nutt et al., 2007), men då en stor del inte blir hjälpta och bieffekter finns 

(Chronis, Jones & Raggi, 2006), behöver alternativa behandlingsmetoder utformas. 

Mindfulness har presenterats som en kandidat på en sådan alternativ behandlingsmetod och 

skulle teoretiskt kunna rikta in sig på flera av de etiologiska faktorerna vid ADHD (Zylowska, 

Smalley & Schwartz, 2009). Forskningen i området är dock skral och präglas av 

metodologiska problem, vilket gör det angeläget att vidare utforska området och försöka 

replikera tidigare fynd.  

 

ADHD 

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) är en diagnostisk term för ihållande 

svårigheter med ouppmärksamhet, överaktivitet eller impulsivitet (APA, 2000). För att få 

diagnosen måste symtomen orsaka kliniskt signifikant försämring i adaptivt fungerande. 

Vidare måste nivån av ouppmärksamhet och/eller överaktivitet/impulsivitet vara av högre 

grad än hos andra individer på jämförbar utvecklingsnivå. ADHD-symtomen ska ha funnits 

innan sju års ålder och varit närvarande inom två eller fler områden (t.ex. skola och hem). 

Slutligen ska symtomen inte bättre kunna förklaras av någon genomgripande 

utvecklingsstörning eller någon annan psykisk störning (APA, 2000).  
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Ovanstående definition kommer ifrån Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-IV-TR) vilken delar in ADHD i tre undergrupper: ADHD med 

huvudsakligen bristande uppmärksamhet, ADHD med huvudsakligen 

överaktivitet/impulsivitet, samt ADHD i kombination, där kriterierna uppfylls för både 

bristande uppmärksamhet och överaktivitet/impulsivitet (APA, 2000). DSM-IV-TR ger en 

kategorisk syn på ADHD vilket inte stämmer överens med rådande forskning som menar att 

ADHD istället bör betraktas som ett dimensionellt tillstånd, där symtomen utgör extrema 

manifestationer av normala funktioner (Leavy, Hay, McStephen, Wood & Waldman, 1997). 

Dessutom menar framstående forskare inom området att man också bör anlägga ett 

utvecklingsmässigt synsätt, dvs. att man betraktar ADHD som en försening av normala 

funktioner snarare än brister i dessa (Brocki, 2007). 

Förekomst. ADHD är relativt vanligt, framförallt hos barn, men demografiska skillnader 

finns. En genomgång av drygt hundra studier kom fram till att världsprevalensen är 5,3 % 

(Polanczyk, de Lima, Horta, Biederman & Rhode, 2007). Faraone, Sergeant, Gillberg & 

Biederman (2003) pekar på en något högre prevalens av ungefär 8 %, vilket ska vara giltigt 

hos barn världen över, men vissa fynd tyder på att bl.a. Sverige skulle kunna ha en något lägre 

prevalenssiffra (ca 4 %). I linje med detta menar socialstyrelsen att ungefär 3-5 % av alla 

svenska barn i skolåldern uppfyller kriterierna för ADHD (Socialstyrelsen, 2002).  

Kvinnligt kön är en demografisk variabel som är förknippad med lägre förekomst av 

ADHD. I Polanczyk et al.’s (2007) metastudie var prevalensen för kvinnor drygt 4 % jämfört 

med ungefär 10 % för män. Enligt DSM-IV-TR är förhållandet mellan pojkar och flickor 

mellan 2:1 och 9:1, beroende på vilken typ av ADHD som avses (APA, 2000). Vidare har 

man också sett en skillnad om det rör sig om kliniska eller icke-kliniska populationer. I 

kliniska sammanhang går det fem till nio pojkar per flicka (Barkley, 2006) och i icke-kliniska 

sammanhang går det ungefär tre pojkar per flicka (Gaub & Carlson, 1997). Dessutom finns 
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könsskillnader bland dem med ADHD avseende symtomgrad, där kvinnor uppvisar 

signifikant lägre grader av dessa (Gershon, 2002).  

Även stigande ålder är en faktor som förknippas med lägre förekomst av ADHD. I 

tidigare nämnda metastudie uppvisade barn (6-11 år) en prevalens av drygt 6 % och 

tonåringar (12-18 år) knappt 3 % (Polanczyk et al., 2007). Även om stigande ålder förknippas 

med lägre förekomst av ADHD, så har många kvar betydande svårigheter även vid vuxen 

ålder (Mannuzza, 2003). Studier har funnit att upp till två tredjedelar av dem som har en 

ADHD-diagnos i barndomen också uppfyller kriterierna vid vuxen ålder (Mannuzza, 2003). 

En metastudie av Faraone, Biederman och Mick (2006) visar på att endast ca 15 % uppfyller 

fullständiga kriterier vid vuxen ålder och att ca 40-60 % uppvisar symtom, men inte längre 

helt uppfyller diagnoskriterierna. Impulsivitets-/hyperaktivitetssymtom minskar mer med 

stigande ålder än ouppmärksamhetssymtom (Biederman, Mick & Faraone, 2000). Dessutom 

bör ADHD-symtom inte betraktas som statiska, utan de uppvisar föränderlighet över tid 

(Brocki, 2007).  

Således är diagnosen relativt vanlig, framförallt hos män. Stigande ålder är en faktor 

som hänger ihop med färre symtom, men även om symtomen inte längre uppfyller 

diagnoskriterierna fullt ut, så kvarstår många symtom senare i livet, framförallt 

ouppmärksamhetssymtomen.  

Etiologi. Etiologin är inte helt klarlagd för ADHD, men den är sannolikt påverkad av 

flera faktorer. Mycket tyder på att flera olika etiologier kan leda fram till ADHD, men att 

genetiska och neurologiska faktorer sannolikt har störst inverkan (Willcutt & Carlson, 2005). 

Ett flertal tvilling-, familje- och adoptionsstudier har visat betydande (75 %) ärftlighet och 

molekylärgenetiskastudier har funnit ett flertal gener som har effekt på ADHD (Biederman & 

Faraone, 2005). Dock har man inte hittat någon gen som har stor effekt.  
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ADHD förknippas också med strukturella och funktionella neurologiska skillnader i 

hjärnan (Hendren, Backer & Pandina, 2000, refererat i Barkley, 2006). Man har i 

neuroavbildandestudier sett en reduktion i volym, dels generellt i hjärnan, men framförallt i 

frontala loberna, basala ganglierna, cerebellum och corpus callosum. Man har även sett ett 

minskat blodflöde till dessa regioner och minskad metabolism i dem. Trots att det ännu inte är 

helt klarlagt så tros även vissa neurokemiska brister föreligga, där framförallt dopamin och 

noradrenalin är inblandade (Swanson et al., 2007).  

Flera psykosociala stressfaktorer har setts korrelera med ADHD, såsom dysfunktion i 

hemmiljön, skilsmässa, upprepade relationskonflikter och låg social klass (Biederman & 

Faraone, 2005). Framförallt interaktionen mellan gener och psykosociala faktorer och dess 

koppling till etiologin läggs fram som ett område man behöver utforska mer (Swanson et al., 

2007).  

Även biologiska faktorer inverkar, t.ex. graviditets- och förlossningskomplikationer och 

framförallt låg födslovikt. Att utsätta ett foster för alkohol eller nikotin anses också kunna 

bidra till uppkomsten (Swanson et al., 2007). 

Således är det flera faktorer som hänger ihop med etiologin. Biederman och Faraone 

(2005) menar att de olika faktorerna samvarierar på ett sätt där varje faktor har en liten effekt 

på den ökade risken att drabbas av ADHD genom deras additiva och interaktiva effekter och 

att ADHD-symtom manifesteras när individens kumulativa sårbarhet nått över en kritisk 

gräns. 

Neuropsykologiska teorier och faktorer. Trots att flera faktorer har setts hänga ihop med 

ADHD, så lyfts neuropsykogiska teorier och faktorer ofta fram mer än andra i litteraturen. 

Vissa av dessa teorier fokuserar på brister i exekutiva funktioner som huvudorsak. Det finns i 

dagsläget ingen enhetlig definition av begreppet exekutiva funktioner, men Wåhlstedt (2009b) 

menar att de flesta experter är överens om att det handlar om högre ordningens kognitiva 
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processer som ligger bakom självreglering och målinriktat beteende, vilket innefattar 

processer som inhibering, arbetsminne, uppmärksamhetsskiftning, planering, organisation 

samt verbalt flöde.  

En teori som lyfter fram just brister i exekutiva funktioner som orsak till ADHD-

symtom är Barkleys modell. Barkley (1997) menar att inhiberingsförmågan (dvs. att hålla 

tillbaka responser, avbryta pågående responser samt skydda processer mot störningar) utgör 

förutsättningen för att fyra andra exekutiva funktioner ska kunna verka. Dessa fyra är verbalt 

arbetsminne, icke-verbalt arbetsminne, affekt-/motivation-/arousalreglering samt 

informationsanalys och -syntes. Brister i inhiberingsförmågan stör dessa exekutiva 

funktioners förmåga att utöva kontroll på individens beteenden vilket ger upphov till ADHD-

symtom. Barkley menar vidare att brister i inhiberingsförmågan beror på att de prefrontala 

delarna i hjärnan inte utvecklas i samma takt som hos individer utan ADHD, således är 

ADHD att betraktas som en utvecklingsmässig försening i inhiberingsfungerande vilket 

påverkar andra exekutiva funktioner och ger upphov till ADHD-symtom (Barkley, 1997).  

Det finns teorier som lyfter fram brister i arousal, ansträngning och aktivering 

(Sergeant, 2005), vilka antas påverka individens tillståndsreglering (state regulation). 

Ytterligare andra menar att ADHD-symtom snarare kan ses som funktionella uttryck av en 

underliggande motivationsstil (delay aversion) istället för dysfunktionell reglering (Sonuga-

Barke, 2002).  

Andra forskare poängterar att brister i uppmärksamhet är vanliga hos individer med 

ADHD (Mullane, Corkum, Klein, McLaughlin & Lawrence, 2011). Uppmärksamhet är i sig 

ett komplext fenomen och det finns ännu ingen enhetlig definition av begreppet. Mullane et 

al. (2011) föreslår en tredelad definition bestående av en orienterande del, en exekutiv del 

samt en vakenhetsdel. Den orienterande delen ansvarar för riktande och väljande av mål att 

fokusera på, den exekutiva delen kontrollerar uppmärksamheten och håller störande processer 
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borta, medan vakenhetsdelen försöker att upprätthålla ett alert tillstånd. Brister i den 

orienterande delen har inte kunnat fastställas hos individer med ADHD kombinerad typ 

(Nigg, 2005). Däremot förknippas brister i den exekutiva delen samt vakenhetsdelen med 

ADHD (Mullane et al., 2011). 

Nyare teorier har börjat lyfta in fler faktorer. Dual pathway model menar att både brister 

i exekutiva funktioner och motivationsstil har självständig påverkan på ADHD-symtom, men 

att de dessutom har additiva effekter på symtomen (Sonuga-Barke, 2002). Wåhlstedt (2009a) 

har visat att exekutiva funktioner och tillståndsreglering ger oberoende bidrag till 

ouppmärksamhetssymtom och att motivationsstil i kombination med tillståndsreglering har 

effekt på både ouppmärksamhet som hyperaktivitet/impulsivitet. Mycket pekar på att de två 

symtomdomänerna sannolikt har olika korrelat när det gäller neuropsykologiska brister 

(Wåhlstedt, 2009a).  

Flera neuropsykologiska faktorer förknippas således med ADHD och det är osannolikt 

att forskningen kommer att hitta en enskild neuropsykologisk grundbrist för ADHD 

(Wåhlstedt, 2009b). Vidare är effektstorlekarna moderata när det gäller brister i exekutiva 

funktioner (Willcut et al., 2005). Dessutom är det många med ADHD som inte har brister i 

exekutiva funktioner (Seidman, 2006). Exempelvis beräknas endast 35-50 % av individer med 

ADHD (kombinerad typ) ha brister med inhiberingsförmågan och så många som 29-39 % inte 

ha några neuropsykologiska brister över huvud taget (Nigg, Willcutt, Doyle & Sonuga-Barke, 

2005).  

Som framkommer här ovan är några av de faktorer som hänger ihop med uppkomsten 

av ADHD neurologiska skillnader, psykosociala stressfaktorer, försämrad självreglering och 

inhibering samt försämrad uppmärksamhetsförmåga. Dessutom poängteras att uppkomsten 

sannolikt är multifaktoriell, vilket gör det intressant att utveckla interventioner som just riktar 

in sig på flera faktorer. Mindfulness är en metod som antas kunna påverka den neurologiska 
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strukturen som förknippas med ADHD, förbättra självreglering och inhibering, förbättra 

uppmärksamhetsförmåga och minska stressfaktorer i individernas liv (Zylowska et al., 2009).  

Implikationer av ADHD. ADHD hos barn och ungdomar kan leda till en rad olika 

svårigheter. Socialstyrelsen (2010) lyfter fram inlärningssvårigheter, brister i skolframgångar, 

relationssvårigheter till både vuxna som andra barn och ungdomar, bristande tilltro på sin 

egen förmåga, depression, mobbning och svårt att utveckla meningsfulla intressen. ADHD är 

en störning som börjar i barndomen och som finns kvar i vuxen ålder (Barkley, 2006). Utan 

adekvat behandling har dessa barn en ökad risk att utveckla andra psykiska och 

personlighetsstörningar. Det är dessutom mer sannolikt att de hamnar i missbruk av alkohol 

och droger, blir lidande av akademiska misslyckanden och arbetslöshet samt råkar ut för 

olyckor (Barkley, 2006).  

Komorbida psykiska störningar är vanliga hos barn med ADHD; 60 % uppfyller 

kriterierna för trotsstörning, 15 % uppfyller kriterierna för uppförandestörning, 25-30 % har 

dessutom någon affektiv, ångest- och inlärningsstörning (Biederman, 2005). Även hos vuxna 

är komorbida psykiska störningar vanliga; 50 % har någon ångeststörning, 25-30 % har någon 

antisocial störning, affektiv störning eller något drogberoende (Biederman, 2005). Olika 

komorbida psykiska störningar bidrar dessutom till den symtomheterogenitet som syns hos 

individer med ADHD (Wåhlstedt, 2009b). 

Forskning pekar också på att barn med ADHD har svårt att reglera sina emotionella 

tillstånd, framförallt när det kommer till negativa känslotillstånd såsom ilska, skuld och sorg. 

Dessutom uppvisar de starkare reaktioner på frustration jämfört med andra barn (Braaten & 

Rosén, 2000).  

Sammanfattningsvis leder ADHD till en rad problem för barn och ungdomar, vilket gör 

det angeläget att finna behandlingsmetoder som fungerar. Den komorbiditet och heterogenitet 
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som förknippas med ADHD pekar även på behovet att ha metoder som riktar in sig på flera 

områden under behandlingen, där exempelvis stärkande av emotionsreglering är ett.  

Behandling av ADHD. I dagsläget är det ännu inte fastställt vilken form av behandling 

som är bäst i det långa loppet för barn och ungdomar med ADHD. Farmakologisk behandling 

med centralstimulantia är, enligt flera randomiserade kliniska studier, effektiv för att minska 

ADHD-symtom i upp till 24 månader (Greenhill, Halperin & Abikoff, 1999; Swanson et al., 

2008) och är att betrakta som förstahandsvalet vid behandling (Nutt et al., 2007).  

Förutom farmakologisk behandling så klassas vissa beteendeterapeutiska interventioner 

(framförallt i skolmiljöer samt föräldraträning) som empiriskt valida behandlingsmetoder för 

ADHD (Chronis et al., 2006). Även andra lyfter fram just effekten av beteendeterapi samt att 

kombinerad behandling med beteendeterapi tillsammans med centralstimulantia är mer 

effektiv än var och en av dessa för sig (Swanson et al., 2008).  

I ett längre perspektiv avtar dock effekten av centralstimulantiabehandling och efter tre 

år finns inga effektivitetsskillnader mellan olika behandlingsformer kvar, trots pågående 

medicinering (Swanson et al., 2008). Däremot finns en bieffekt i form av tillväxtminskning på 

ungefär 20 % hos dem som behandlats med centralstimulantia vid en treårsuppföljning 

(Swanson et al., 2008). Tillväxtminskning är inte den enda bieffekten som förekommer. 

Metylfenidatbaseradepreparat, som är förstahandsbehandlingen vid ADHD (Nutt et al., 2007), 

har i kliniska studier uppvisat flera bieffekter. Vanliga eller mycket vanliga bieffekter är 

huvudvärk, sömnlöshet, nervositet, hjärtklappning, buksmärtor, klåda, yrsel, aggression, tics, 

humörsvängningar, mm. Bland de mindre vanliga finns självmordstankar och bland de 

sällsynta finns plötslig död (Concerta, 2011). Dessutom svarar inte upp till 30 % av dem som 

behandlas med centralstimulantia på medicineringen vilket ytterligare belyser vikten av att 

tillföra även andra interventioner (Chronis et al., 2006).  
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Således finns metoder för att avhjälpa problem (under en tid), men vissa blir inte hjälpta 

av dessa och bieffekter finns. Därför finns goda skäl till att utveckla fler metoder som kan 

avhjälpa problemen. Kombinationen av psykoterapeutiska interventioner tillsammans med 

farmakologisk behandling har visat sig vara en effektiv väg att gå, vilket gör det värt att 

utforska om mindfulness är en metod som skulle kunna bidra vid behandling. Vidare saknas 

det ADHD-forskning om åldersgruppen 13-18 år (Seidman, 2006), vilket gör det angeläget att 

forska mer om just denna grupp.  

 

Mindfulness 

En metod som föreslagits kunna avhjälpa ADHD-symtom är mindfulness. Mindfulness kan 

härledas 2 500 år tillbaka i tiden och är en central del av buddistisk psykologi (Siegel, Germer 

& Olendzki, 2009). Begreppet är mångfacetterat och kan bl.a. avse en process, ett resultat 

(Shapiro & Carlson, 2009), en personlighetsegenskap eller ett sinnestillstånd (Brown & Ryan, 

2003). Flera olika definitioner har föreslagits för begreppet och någon riktig konsensus råder 

ännu inte. Kabat-Zinn (2009) definierar mindfulness som att vara uppmärksam med avsikt, i 

nuet och utan att döma. Baer (2003) menar att mindfulness är att observera inre och yttre 

stimuli på ett neutralt sätt. På grund av bristande konsensus i den vetenskapliga världen kring 

hur man ska definiera och operationalisera begreppet, så föreslog Bishop et al. (2004) en 

tvådelad definition som beskriver mindfulness som självreglering av uppmärksamhet 

tillsammans med ett förhållningssätt till ens erfarenheter i stunden. Självreglering av 

uppmärksamhet handlar om att kunna rikta och hålla kvar sin uppmärksamhet över längre 

tidsperioder och minska sekundärt analytiskt tänkande. Förhållningssättet till ens egna 

upplevelser i nuet (bör) präglas av nyfikenhet, öppenhet och acceptans. Den definition som 

ligger närmast den i studien använda är att vara medveten om upplevelser i nuet med 

acceptans (Germer et al., 2005 refereras i Siegel et al., 2009). 
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 Mindfulness kan övas på olika sätt och delas vanligen in i formell och informell övning. 

Formell övning innebär meditationsövningar av olika tidslängd riktade till att förbättra 

mindfulnessförmågan, några exempel är kroppsscanning, sittande meditation och gående 

meditation. Informell övning handlar om att med en accepterande hållning uppmärksamma 

det man gör i vardagen, t.ex. att äta (Shapiro & Carlson, 2009).   

 Således betraktas mindfulness som en förmåga att vara medveten i nuet med ett 

accepterande förhållningssätt och som går att öva upp genom formella och informella 

övningar. 

Verksamma mekanismer. Att öva mindfulness har förknippats med hälsoförbättringar 

inom flera områden (Baer, 2003; Grossman, Niemann, Schmidt & Walach, 2004), men det är 

ännu oklart hur förändring går till genom mindfulness. Litteraturen presenterar en rad möjliga 

verksamma mekanismer varav några presenteras här nedan. 

En mekanism som ibland beskrivs som insikt handlar om ett byte av förhållningssätt till 

sina upplevelser. Att tankar och känslor betraktas som endast tankar och känslor istället för 

riktiga beskrivningar av verkligheten. Detta leder till en metakognitiv insikt som i sin tur kan 

ge flera beteendemässiga konsekvenser som leder till positiva behandlingseffekter. Ett 

exempel är avbrytandet av automatiska tankar (Brown, Ryan & Creswell, 2007). 

Exponering är också en möjlig verksam mekanism. Tanken är att eftersom mindfulness 

handlar om att se saker som de är, så kan detta leda till desensibilering, minskad reaktivitet 

och snabbare återhämtning och en större tolerans för obehagliga tillstånd (Brown et al., 2007; 

Arch & Craske, 2006). 

Självreglering är en annan aspekt som lyfts fram som en potentiell verksam mekanism. 

Inte minst av författare som förespråkar olika mindfulnessbehandlingar för ADHD (t.ex. 

Zylowska et al., 2009). Självreglering handlar om förmågan att kunna tolerera och hantera 
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sina känslor och tankar och därigenom bli mindre styrd av dem (Carmody, Baer, Lynkins & 

Olendzki, 2009).  

Ett accepterande förhållningssätt är inbyggt i mindfulness, vilket skulle kunna göra att 

individen blir bättre på att acceptera hur saker och ting förhåller sig, istället för att anstränga 

sig för att förändra eller undvika olika situationer (Brown et al., 2007).  

Även avslappning har lyfts fram som potentiell förändringsmekanism (Baer, 2003). 

Syftet med att öva mindfulness är inte att inducera avslappning, utan att istället på ett icke-

dömande sätt betrakta sina upplevelser, vilket kan innefatta att distansera sig från upplevelser 

som är inkompatibla med avslappning t.ex. kroppsspänning, vilket då kan leda till 

avslappning (Baer, 2003). 

En teori om mindfulness och ADHD. Zylowska et al. (2009) presenterar en teori för hur 

övning i mindfulness skulle kunna ses som ett verktyg för att minska ADHD-symtom. Det 

framhålls att mindfulness riktar in sig flera områden som sannolikt är med och bidrar till 

individernas symtom. Sammanfattningsvis handlar det om att stärka olika 

självregleringsfärdigheter genom upprepad aktivering av dessa genom träning. Det antas 

också att denna förändring åtföljs av förändringar på neural nivå. 

Det första området handlar om att stärka kognitiva funktioner så som arbetsminne, 

uppmärksamhet och inhibering. Just uppmärksamhet lyfts fram som en särskild 

förändringspotential, då samtliga delar av uppmärksamhet (upptäckande-, orienterande- och 

inhiberandeprocesser) antas vara aktiverade vid mindfulnessövning (Zylowska et al., 2009). 

Flera studier pekar på att mindfulnessövning kan förknippas med förbättrad uppmärksamhet 

(Chambers, Lo & Allen, 2007; Hodgins & Adair, 2010). 

Det andra området handlar om emotionseglering där mindfulnessövning antas stärka 

denna genom att låta individen vara delaktig i sina emotionella tillstånd på ett sätt som inte 

undviker eller låter dem bli övermäktiga. Detta antas ge ett nyfiket, öppet och accepterande 
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förhållningssätt till ens känslor och även främja en viss grad av distanserande vilket är bra att 

kunna emellanåt (Carmody et al., 2009). Forskning stödjer att mindfulness kan bidra till att 

göra individens emotionsreglering mer adaptiv, särskilt i förhållande till negativa emotioner 

(Arch & Craske, 2006). 

Det tredje området handlar om att minska individernas stressnivå, vilket görs genom att 

inducera avslappningsresponser (Baer, 2003). Motivet är att psykosociala stressfaktorer är 

vanligt förekommande hos barn och ungdomar med ADHD (Biederman & Faraone, 2005). 

Flera studier har visat att mindfulnessövning kan åtföljas av neurologiska förändringar 

(Davidson et al., 2003; Jha, Krompinger & Baime, 2007; Lutz et al., 2009). 

 Mindfulness har alltså potential att förbättra flera faktorer som förknippas med 

uppkomsten av ADHD och bland de verksamma mekanismerna återfinns sannolikt ökad 

självreglering, exponering och avslappning.  

Tidigare forskning. Det finns bara ett fåtal studier om mindfulness, ADHD och ungdomar, 

men här nedan presenteras forskningsfältet.  

Zylowska et al. (2008) undersökte effekterna av mindfulnessbaserad 

åttaveckorsintervention för ungdomar (N=8) och vuxna med ADHD (N=24). Behandlingen, 

Mindful Awareness Practices (MAPs) for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, var en för 

ADHD anpassad variant av Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). För- och 

eftermätningar visade att självrapporterade ADHD-symtom minskat med 30 % (vilket är att 

betrakta som kliniskt signifikant), samt att prestationer på test som mäter uppmärksamhet och 

kognitiv inhibering förbättrats (Zylowska et al., 2008). 

En annan studie undersökte också en mindfulnessbaserad åttaveckorsintervention. 

Denna var riktad till barn och ungdomar (11-18 år, N=14) med bl.a. ADHD och deras 

föräldrar (N=14). Metoden som användes var en anpassad variant av Mindfulness-Based 

Cognitive Therapy (MBCT). Mätningar utfördes innan och efter en väntlisteperiod, efter 
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behandlingen samt vid en åttaveckorsuppföljning. Efter behandlingen rapporterade barnen 

signifikanta förbättringar på uppmärksamhet samt grad av mindfulness. Dessa kvarstod vid 

uppföljningen (Bögels, Hoogstad, van Dun, de Shutter & Restifo, 2008). 

Singh et al. (2009) genomförde en studie där mödrar (N=2) och barn med ADHD (N=2) 

fick genomgå en 12-veckorsmindfulnessbehandling och effekten på barnens medgörlighet 

bedömdes. Studien var av typen multiple basline across subjects design. Resultaten pekade på 

att moderns mindfulnessbehandling ökade barnets medgörlighet och att denna ökade desto 

mer av att barnet själv fick mindfulnessbehandling. Resultaten kvarstod vid 24-

veckorsuppföljning. 

Hesslinger et al. (2002) genomförde en 13-veckorsbehandling särskilt anpassad till 

vuxna med ADHD (N=8) och som baserar sig på dialektisk beteendeterapi (DBT). En del av 

denna behandling handlar om att lära ut och öva sin mindfulnessförmåga. 

Interventionsgruppen jämfördes med en icke-klinisk kontrollgrupp (N=7). För- och 

eftermätningar visade på signifikanta förbättringar avseende alla självskattade mätningar, 

samt neuropsykologiska test som mätte uppmärksamhet.  

En angränsade studie som är värd att nämna undersökte effekterna av en 12-veckor lång 

mindfulnessbehandling för barn och ungdomar (9-13 år, N=25). Metoden som användes var 

Mindfulness-based cognitive therapy for children (MBCT-C). En randomiserad cross-lagged 

design användes vilket gav väntelistekontroller att jämföra med. Interventionsgruppen mättes 

innan, efter och vid en tremånadersuppföljning. Signifikanta förbättringar på 

uppmärksamhetsproblem hittades (Semple, Lee, Rosa & Miller, 2009).  

Således finns några få studier i området ADHD och mindfulness vilka pekar på att 

mindfulness eventuellt skulle kunna avhjälpa ADHD-relaterade problem.  

Brister med tidigare studier. Generellt är metodologiska problem vanligt förekommande 

bland studier av mindfulness. Tidigare positiva resultat av mindfulness (Baer et al., 2003; 
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Grossman et al., 2004) har vid nyare metaanalyser av mer stringenta studier inte stått sig, t.ex. 

MBSR för depression och ångest (Toneatto & Nguyen, 2007; Bohlmeijer, Prenger, Taal & 

Cuijpers, 2010). Trots att vissa studier visar på positiva förändringseffekter av mindfulness, så 

har man ännu inte kunnat koppla detta till mindfulness i sig, utan förändringar kan bero på 

icke-specifika effekter (Ivanovski & Malhi, 2007; Chiesa & Serretti, 2010).  

Studierna om mindfulness och ADHD dras även de av liknande problem. Låga 

deltagarantal (Sing et al., 2009; Bögels et al., 2008; Zylowska et al., 2008; Hesslinger et al., 

2002), urvalsproblematik (Semple et al., 2009; Zylowska et al., 2008; Hesslinger et al., 2002), 

avsaknad av kontrollgrupp (Zylowska et al., 2008), avsaknad av mått på grad av mindfulness 

(Semple et al., 2009; Zylowska et al., 2008, Hesslinger et al., 2002), avsaknad av rapportering 

om hur mycket deltagarna faktiskt tränat (Semple et al., 2009; Hesslinger et al., 2002), oklara 

psykometriska egenskaper hos mätinstrumenten (Singh et al., 2009; Zylowska et al., 2008) är 

några av de metodologiska brister som förekommer i dessa studier. Vidare innehåller de 

interventioner som undersökts (varianter av MBSR, MBCT, MBCT-C och DBT) inte 

renodlad mindfulness utan dessa innehåller även inslag av annat (Semple et al., 2009; Sing et 

al., 2009; Bögels et al., 2008; Zylowska et al., 2008; Hesslinger et al., 2002). 

 Sammanfattningsvis förekommer omfattande metodologiska problem med nuvarande 

studier om mindfulness och ADHD för barn och ungdomar, vilket gör det angeläget att vidare 

utforska området med bättre metoder. 

 

Sammanfattning  

Som framkommit här ovan är ADHD relativt vanligt bland ungdomar och leder till ett flertal 

problem för dem (Socialstyrelsen, 2002). Etiologin är inte helt klarlagd men studier har hittat 

ett flertal faktorer som sannolikt påverkar uppkomsten. Förstahandsbehandlingen är genom 

centralstimulantia (Nutt et al., 2007), men alla blir inte hjälpta och många bieffekter 
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rapporteras (Chronis et al., 2006; Concerta, 2010). Kombinerad behandling med 

centralstimulantia och psykoterapeutiska interventioner har visat sig effektiv (Swanson et al., 

2008). Mindfulness har presenterats av flera forskare som en behandlingsform som skulle 

kunna komplettera behandling av ADHD, men studierna i dagsläget är få och dras med flera 

metodologiska problem. Vissa beskriver inte interventionerna tillräckligt för att möjliggöra 

replikering (t.ex. Singh et al., 2009; Bögels et al., 2008), en del mäter inte grad av 

mindfulness vilket antas vara det som har effekt (t.ex. Semple et al., 2009; Zylowska et al., 

2008) och några använder mätinstrument med tveksamma psykometriska egenskaper (t.ex. 

Singh et al., 2009; Zylowska et al., 2008). Dessutom finns en generell brist av studier på 

ungdomar i ålder 13-18 år med ADHD (Seidman, 2006).  

 

Syfte och hypoteser 

Denna studie försöker bemöta några av de problem som tidigare forskning dras med. Först 

och främst undersöks om en mindfulnessbaserad intervention under ledning av författaren 

under svenska förhållanden ens är genomförbar med denna målgrupp och därefter ifall 

tidigare fynd kan replikeras. För att fylla luckor i den tidigare forskningen används en design 

som lämpar sig för små deltagarantal och som har en inbyggd replikeringsfunktion. Dessutom 

används flera instrument med goda psykometriska egenskaper och grad av mindfulness mäts. 

Syftet med denna studie är således att:  

1. Undersöka om en mindfulnessbaserad korttidsintervention i gruppformat, ledd av en 

relativt oerfaren psykologkandidat, är genomförbar med ungdomar diagnosticerade 

med ADHD. 

2. Undersöka ifall interventionen har effekt på deltagarnas grad av mindfulness. 

3. Undersöka om interventionen har effekt på deltagarnas ADHD-symtom generellt 

och ouppmärksamhetssymtom specifikt. 



Mindfulness för ungdomar med ADHD  

 

[21]

Studiens hypoteser är att (1) interventionen kommer att vara genomförbar, att (2) 

deltagande i interventionen förknippas med en ökad grad av mindfulness, samt (3) att en 

generell minskning av ADHD-symtom kommer att ses och framförallt av 

ouppmärksamhetsrelaterade symtom.  

 

Metod 

Design 

Studien använde en multiple case design. Karakteriserande för denna design är kontinuerlig 

bedömning under en baslinje- och en interventionsfas, samt att flera deltagare studeras 

individuellt. Individen utgör sin egen kontroll i studien (Kazdin, 2006). Behandlingen som ges 

deltagarna under studien utgör den oberoende variabeln, grad av mindfulness samt grad av 

ADHD-symtom utgör beroendevariablerna.  

 

Deltagare 

Deltagare till studien värvades genom Barn- och Ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) i 

Eskilstuna. Samtliga deltagare bor i Eskilstuna eller dess närområde. Samtliga är utredda 

sedan tidigare och innehar ADHD-diagnoser. Tre deltagare är utredda vid Neuropsykiatriskt 

Centrum i Eskilstuna och fyra är utredda på BUP. Fem av deltagarna har uppfyllt kriterierna 

för ADHD i kombination och två har uppfyllt kriterierna för ADHD med huvudsakligen 

bristande uppmärksamhet. Alla utom en deltagare mottog vid studietillfället farmakologisk 

behandling med någon form av centralstimulantia (fem med metylfenidat och en med 

atmoxetin) för att avhjälpa sina ADHD-symtom. Medicineringen hölls konstant under hela 

tiden studien pågick. Deltagarna bestod av fyra 14 åringar, två 15 åringar och en 18 åring. Av 

dessa var fyra pojkar och tre flickor.  
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Etiska överväganden 

Informationen om studien gavs till föräldrar och deltagare både i muntlig och skriftlig form. 

De informerades bl.a. om att sin rätt att när som helst avbryta deltagandet, sekretess- och 

tystnadspliktsaspekter samt avidentifiering av uppgifter. För sex deltagare inhämtades 

informerat samtycke (bilaga 1) ifrån föräldrarna, av en deltagare (18 år) inhämtades det av 

deltagaren själv.  

För att inte störa deltagarnas skoltid gavs kursen på eftermiddagar efter det att 

deltagarna slutat för dagen. 

Föräldrar och deltagare hade alltid kontaktuppgifter till ansvariga på Örebro universitet, 

BUP i Eskilstuna samt kursledaren ifall frågor eller behov av att ventilera åsikter/känslor dök 

upp.  

 

Material 

Kursmaterial. Material som användes under kursen var bl.a. CD-skivor med 

övningsinstruktioner av leg. psykolog Johan Bergstad (Bergstad, 2011) samt leg. psykolog 

Fredrik Livheim (Livheim, 2007), PowerPoint-presentationer samt handouts med 

hemuppgiftsinstruktioner och sammanfattningar (se bilaga 2 för en mer exakt beskrivning). 

Dessutom bjöds deltagarna på fika varje vecka. Rädda Barnens lokalförening i Eskilstuna stod 

för omkostnaderna för material och fika. 

Mätinstrument. Studien använde sig av data ifrån flera källor. Grad av mindfulness 

mättes med självskattningsskalor och dagliga registreringar. Grad av ADHD-symtom mättes 

med fler instrument; självskattningsskalor, dagliga registreringar, föräldraskattningar samt ett 

datoriserat test. Nedan presenteras de olika mätinstrumenten mer ingående. 

Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) är ett självskattningsinstrument bestående 

av 15 items som mäter grad av mindfulness (Brown & Ryan, 2003). Dessa items skattas på en 
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6-gradig Likertskala från 1 (nästan alltid) till 6 (nästan aldrig). Ju högre testpoäng, desto 

högre grad av mindfulness. MAAS har hög intern konsistens, test-omtest reliabilitet och 

begreppsvaliditet (Brown & Ryan, 2003). Instrumentet är översatt till svenska och uppvisar 

lika goda psykometriska egenskaper som den engelska versionen (Hansen, Lundh, Homman 

& Wångby-Lundh, 2009). Normgruppen bestod av svenska ungdomar 14-19 år (N=202, 

M=66.03, SD=11.22, Hansen et al., 2009).  

Brown Attention-Deficit Disorder Scales (BADDS) är ett självskattningsinstrument 

bestående av 40 items som mäter grad av ADHD-symtom (Brown, 1996). Instrumentet finns 

för olika åldersintervaller och är översatt till svenska. I denna studie används versionen för 

barn och ungdomar 12-18 år. Instrumentet mäter grad av symtom inom fem kluster; (1) 

organisera, prioritera och komma igång med arbete, (2) fokusera, upprätthålla och skifta 

uppmärksamhet, (3) aktivitetsnivå, energi och bearbetningshastighet, (4) frustrationstolerans 

och reglering av känslor, samt (5) arbetsminne och återgivning. BADDS uppvisar acceptabla 

till goda psykometriska egenskaper avseende intern konsistens, test-omtest reliabilitet samt 

validitet (Collett, Ohan & Myers, 2003). I denna studie används den totala poängen som ett 

generellt mått på ADHD-symtom, samt de items som mäter ouppmärksamhetssymtom 

(kluster 2). Normgruppen bestod av amerikanska ungdomar 12-18 år (N=190, M=39.4, 

SD=17.9; kluster 2 M=10.0, SD=5.5, Brown, 1996). 

Swanson, Nolan, and Pelham-IV Questionnaire (SNAP-IV) är ett föräldra-

/lärarskattningsinstrument som baserar sig på DSM-IVs bedömningskriterier för ADHD. 

Instrumentet är vanligt förekommande i studier (Collett et al., 2003) och den kortare version 

som används i denna studie består av 30 items som bl. a. mäter de tre undergrupperna av 

ADHD. Instrumentets interna konsistens är god till utmärkt, men i övrigt är det oklart hur det 

står till med dess psykometriska egenskaper. Det kan vara så att, eftersom SNAP-IV är likt 

andra instrument som baserar sig på DSM-IVs bedömningskriterier, så kan dessa instruments 
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goda psykometriska egenskaper även ses som ett stöd för SNAP-IVs psykometriska 

egenskaper (Collett et al., 2003). Normgruppen bestod av amerikanska barn 6-12 år (N=847, i 

kombination M=0.54, SD=0.67; ouppmärksamhetssymtom M=0.73, SD=0.86, Swanson et al., 

2001). 

QbTest är ett datoriserat uppmärksamhetstest som även mäter rörelseaktivitet (Bergfalk, 

2003). Testet ger tre mått; uppmärksamhetsförmåga, förmåga att hålla tillbaka impulser samt 

aktivitet. Testresultatet erhålls i form av Q-poäng (där 1 Q = 1 standardavvikelse ifrån 

normgruppens medelvärde) och percentiler. Normgrupperna är anpassade efter ålder och kön 

och består av svenska ungdomar (Brocki, Tillman & Bohlin, 2010). Testet har genomgående 

goda psykometriska egenskaper och är godkänt av Läkemedelsverket (QbTest, 2011). 

Samtliga test administrerades i BUP-klinikens lokaler av en erfaren testadministratör. 

Företaget QbTech AB (testskapare) stod för omkostnaderna i samband med testningarna. 

Vidare användes även ett av författaren skapat formulär för dagliga registreringar 

(bilaga 3) där deltagarna dagligen skattar sin förmåga att hålla uppmärksamheten i nuet, sin 

grad av problem av ouppmärksamhet samt tid nerlagd på mindfulness övning. Formuläret 

baserar sig på ett tidigare använt formulär (Brolinson & Klingstedt, 2007) för liknande 

ändamål. 

För att bedöma deltagarnas uppfattning av kursen användes en kursutvärderingsenkät 

(bilaga 4). Enkäten bygger på en annan som använts vid liknande tillfällen tidigare (Widén, 

2006).  

 

Procedur 

Rekrytering. Ett informationsblad skickades till lämpliga kandidater för studien utifrån 

BUP’s bedömning. Föräldrar till 21 ungdomar i åldersintervallet 14-18 år med ställd ADHD-

diagnos (enligt DSM-IV) och som var aktuella inom BUP (t.ex. nyligen blivit utredd och/eller 
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pågående farmakologisk behandling) i november 2010 fick informationsbladet med en fråga 

om att bli kontaktade för en rekryteringsintervju. På grund av låg svarsfrekvens (ett svar) 

övergick BUP till att ringa föräldrar till eventuella deltagare. Författaren fick kontaktuppgifter 

till de familjer som visat intresse för studien och kontaktade dem för rekryteringsintervjuer. 

Detta pågick tills en grupp bestående av sju deltagare erhölls. Totalt behövde 10 familjer 

kontaktas. Två av deltagarna anslöt till studien tre veckor senare än övriga. Samtliga deltagare 

erbjöds ett presentkort till ett värde av 100 kr för deltagande i studien. 

Intervention. Interventionen bestod av en kurs innehållande undervisning om och 

övningar i mindfulness. Kursen gavs i gruppformat och pågick i åtta, på varandra följande, 

veckor. De sju första träffarna varade 70 minuter och den sista träffen varade 85 minuter. 

Kursen utformades och leddes av författaren. Kursutformning inspirerades framförallt av 

programmet Mindful Awareness Practices (MAPs) for Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (Zylowska & Smalley, 2007; Zylowska et al., 2009). Övningar hämtades från olika 

källor och anpassades för att möta deltagarnas förutsättningar. Varje kursträff hade ett 

specifikt tema och mellan träffarna fick deltagarna dagliga hemuppgifter. En mer detaljerad 

kursbeskrivning finns som bilaga (bilaga 2). De deltagare som uteblev från sessionerna 

kontaktades via telefon och fick veckans kursmaterial hemskickat via post.  

Kursledaren (författaren) saknade formell utbildning i mindfulness, men hade kunskap 

och erfarenhet av egen efterforskning och daglig praktisk övning under två månader innan 

kursstart. För att på bästa sätt kunna anpassa och möta deltagarnas behov och situation 

mottogs handledning både under utformandet och genomförandet av kursen. När kursen var 

igång mottogs handledning varje vecka. Handledningen gavs av en psykiater tillika leg. 

psykoterapeut med gedigen erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatri samt mindfulness. 

Mätningar. Den första baslinjemätningen avseende ouppmärksamhetssymtom (kluster 

2; 9 items ur BADDS) genomfördes via telefon i anslutning till rekryteringsintervjun (5-8 
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veckor innan interventionsstart). Via telefon mättes varannan vecka grad av mindfulness 

(MAAS) och varannan vecka grad av ADHD-symtom (BADDS) i fyra veckor innan kursstart.  

Fyra veckor innan interventionsstart skickades formulär ut till deltagarna för dagliga 

registreringar vilka de instruerades fylla i dagligen och ta med till kursstarten. Påminnelser att 

fortsätta fylla i registreringarna fick de varje vecka via telefon.  

Samtliga genomförde varsitt QbTest på BUP i Eskilstuna innan interventionsstart. Sex 

av deltagarna 5-10 dagar innan och en deltagare samma dag som interventionsstarten. 

Föräldraskattningar (SNAP-IV) gjordes 1-2 veckor innan interventionsstart. För två deltagare 

genomfördes dessa via telefon.  

Under interventionens gång fyllde deltagarna i MAAS varannan vecka och BADDS 

varannan vecka under veckoträffarna. De deltagare som uteblev från träffarna fick 

skattningsformulären hemskickade så att de hade dem redan nästa dag. Tillsammans med 

skattningsformulären fanns instruktioner om att fylla i dem på en gång samt att ta med dem 

till nästkommande veckoträff. Vid sista veckoträffen administrerades både MAAS och 

BADDS. 

7-14 dagar efter interventionen genomförde deltagarna återigen varsitt QbTest på BUP i 

Eskilstuna. Föräldraskattningar (SNAP-IV) genomfördes i upp till 10 dagar efter 

interventionen. För två deltagare genomfördes dessa via telefon.  

En uppföljningsmätning där både MAAS och BADDS administrerades via telefon 

genomfördes fyra veckor efter avslutad intervention. 

I figur 1 ses en schematisk bild över när i tid olika mätinstrument administrerats. 
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Figur 1. Överblicksbild över mätningar i relation till antal veckor. Siffrorna i rutorna anger veckor. Under 
pågående interventionstid är rutorna gråmarkerade. Dagliga registreringar skattades dagligen således är endast 
start och avslut för dessa är angivna.  
 

Databearbetning 

För att bedöma om behandlingen har haft effekt kommer data att analyseras visuellt. Kriterier 

för denna analys är framförallt ifall en förändring i medelvärde mellan faserna kan skönjas 

och ifall en tydlig nivåskillnad kan ses mellan faserna. Vidare analyseras också hur stor 

datavariabiliteten är och ifall en eventuell förändring kan förklaras av en tidigare baslinjetrend 

(Kazdin, 2006). 

För att bedöma om eventuella förändringar kvarstår efter interventionen kommer 

uppföljningsdata att presenteras tillsammans med medelvärden för baslinje- och 

interventionsfaserna. Dessutom kommer resultaten att kompletteras av z-värden för respektive 

värde, vilket säger något om hur deltagarna ligger till i förhållande till normgrupperna. Med 

genomsnittligt avses, i resten av denna uppsats, inom en standardavvikelse ifrån 

normgruppens medelvärde. Vilka normgrupper som använts framgick i 

instrumentpresentationen. 
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För att tydliggöra data ifrån de dagliga registreringarna presenteras veckovisa 

medelvärden och standardavvikelser för dessa i diagrammen. Den första baslinjepunkten (v.5-

6) för deltagare 1-5 avseende veckomätningarna av MAAS är ett medelvärde av två mätningar 

utförda vecka 5 och 6. 

Resultat 

För att tydliggöra replikeringsfunktionen i designen presenteras grad av mindfulness och 

ADHD-symtom först på individnivå och sammanfattas slutligen på gruppnivå. För varje 

deltagare presenteras först grad av mindfulness och sedan grad av ADHD-symtom. De 

primära måtten för både grad av mindfulness och grad av ADHD-symtom är deltagarnas 

dagliga registreringar samt veckomätningar. Sekundära mått för ADHD-symtom presenteras 

därefter, vilka innefattar föräldraskattningar och testresultat. För att bedöma genomförbarhet 

presenteras deltagande samt kursutvärderingar på gruppnivå.  

 

Deltagande 

Tabell 1 beskriver deltagarnas närvaro under kursen samt egen självrapporterad träningstid. 

Närvaron var mellan 38 till 100 procent för deltagarna. Fyra personer deltog 75 % eller mer. 

Hur mycket tid var och en la ner på egen träning varierade mycket och dokumentationen kring 

dessa uppgifter var ofullständig för de flesta. Förväntad genomsnittlig träningstid var ungefär 

40 minuter per vecka. Enligt tabellen uppnår tre deltagare detta mål. 

Tabell 1 

Deltagarnas interventionsexponering. Träningstiden avser deltagarnas självrapporterade träningstid utanför 
veckoträffarna. 
 

Närvaro (%) Total träningstid (min) 
Genomsnittlig träningstid 

per vecka (min) 
Person 1 75 * * 
Person 2 75 326 47 
Person 3 100 93 13 
Person 4 50 291* 42* 
Person 5 75 288 41 
Person 6 50 85* 12* 
Person 7 38 12* 2* 
Not.* = uppgifter saknas. 
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Person 1 

Grad av mindfulness. Som framgår av figur 2 så uppger deltagaren i sina dagliga 

registreringar att dennes grad av mindfulness minskat under interventionsfasen i jämförelse 

med baslinjefasen. En tydlig nivåskillnad syns. Baslinjen uppvisar en trend i 

förändringsriktningen och variabiliteten är hög.  

I veckomätningarna av MAAS (figur 2) ses att deltagaren uppvisar ett högre uppskattat 

medelvärde under interventionsfasen i jämförelse med baslinjefasen. En tydlig nivåskillnad 

syns. Baslinjen uppvisar en trend i förändringsriktningen och variabiliteten är låg. 
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Figur 2: Självskattningar för person 1. Övre diagrammet avser medelvärden per vecka för dagliga registreringar 
av grad av mindfulness (”vara i nuet”) samt ouppmärksamhetsbesvär. Y-staplar anger standardavvikelsen för 
respektive veckas medelvärde. Nedre diagrammet avser grad av mindfulness (MAAS), ADHD-symtom 
(BADDS) och ouppmärksamhetssymtom (BADDS-U). Sekundäraxeln avser råpoäng för BADDS-U. Notera att 
datapunkterna vid v. 5-6 för MAAS är ett medelvärde av data ifrån vecka 5 och vecka 6. 
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Vid uppföljningen av MAAS (tabell 2) ligger deltagaren något lägre än 

interventionsfasen, men fortfarande högre än under baslinjefasen. Deltagaren ligger under 

genomsnittet vid baslinjen och genomsnittligt vid interventionen och uppföljningen. 

Tabell 2 

Resultat för Mindful Attention Awareness Scale under baslinje-, interventionsfas och vid uppföljning.  
  Baslinje  Intervention  Uppföljning 
  M SD Z  M SD Z  Råpoäng Z 

Person 1  43.00 9.19 -2.10  62.50 10.80 -0.30  57.00 -0.80 
Person 2  71.70 2.12 0.50  76.80 4.11 0.96  78.00 1.07 
Person 3  70.30 0.71 0.38  76.00 4.00 0.89  72.00 0.53 
Person 4  57.30 7.07 -0.80  63.00 14.40 -0.30  60.00 -0.50 
Person 5  56.00 3.54 -0.09  60.80 7.27 -0.50  68.00 0.18 
Person 6  74.00 0.00 0.71  68.80 2.63 0.24  61.00 -0.45 
Person 7  78.50 13.40 1.11  75.00 0.00 0.80  81.00 1.33 
Not. M = medelvärde; SD = standardavvikelse; Z = z-poäng. 

Grad av ADHD-symtom. Som framgår av figur 2 avseende upplevda 

ouppmärksamhetsbesvär så anger deltagaren i sina dagliga registreringar att de i stort sett är 

oförändrade. Ingen trend ses och variabiliteten är något hög.  

I veckomätningarna av BADDS (figur 2) framgår att deltagaren uppvisar ett lägre 

uppskattat medelvärde under interventionsfasen i jämförelse med baslinjefasen. Ingen 

nivåskillnad syns. Baslinjen uppvisar en trend i förändringsriktningen och variabiliteten är 

hög. Ouppmärksamhetssymtomen (BADDS-U) visar en likadan förändring och ingen större 

skillnad mellan BADDS och BADDS-U ses. 

Föräldraskattningarna (SNAP-IV) av kombinerade ADHD-symtom (tabell 3) visar att 

deltagarens symtom minskat mellan mättillfällena. Deltagaren låg över genomsnittet både 

innan och efter interventionen. Föräldraskattningarna av ouppmärksamhetssymtomen (tabell 

2) visar också på en minskning mellan mättillfällena. Deltagaren låg över genomsnittet innan 

och genomsnittligt efter interventionen. Ingen större skillnad mellan förändringarna kan ses. 

Testet QbTest (tabell 4) visar att deltagaren avseende ouppmärksamhet ligger högre och 

avseende impulsivitet samt aktivitet ligger lägre vid det andra mättillfället. Deltagaren låg 

genomsnittligt på samtliga områden både innan och efter interventionen.  
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Tabell 3 

SNAP-IV vid för- och eftermätning (delskalor är kursiverade). 
   Förmätning  Eftermätning 
   Råpoäng  Z  Råpoäng  Z 

Person 1 Ouppmärksamhet 
Kombinerat 
 

 2.11 
2.22 

 1.61 
2.51 

 1.33 
1.39 

 0.70 
1.27 

Person 2 Ouppmärksamhet 
Kombinerat 
 

 2.67 
2.61 

 2.25 
3.09 

 1.89 
1.83 

 1.35 
1.93 

Person 3 Ouppmärksamhet 
Kombinerat 
 

 2.44 
1.39 

 1.99 
1.27 

 1.22 
0.67 

 0.57 
0.19 

Person 4 Ouppmärksamhet 
Kombinerat 
 

 2.67 
2.06 

 2.25 
2.26 

 1.89 
1.72 

 1.35 
1.76 

Person 5 Ouppmärksamhet 
Kombinerat 
 

 2.11 
1.44 

 1.61 
1.35 

 1.44 
1.22 

 0.83 
1.02 

Person 6 Ouppmärksamhet 
Kombinerat 
 

 1.11 
0.61 

 0.44 
0.11 

 0.67 
0.39 

 -0.10 
-0.20 

Person 7 Ouppmärksamhet 
Kombinerat 

 2.78 
2.28 

 2.38 
2.59 

 2.11 
2.22 

 1.61 
2.51 

Not. Z = z-poäng. 

Tabell 4 

QbTest vid för- och eftermätning. 
   Förmätning  Eftermätning 
   Q-poäng  Percentil  Q-poäng  Percentil 

Person 1 Ouppmärksamhet 
Impulsivitet 
Aktivitet 
 

 -0.3 
0.4 
1.0 

 40 
64 
85 

 0.2 
-0.6 
0.4 

 57 
28 
67 

Person 2 Ouppmärksamhet 
Impulsivitet 
Aktivitet 
 

 -2.1 
-0.9 
-0.9 

 2 
19 
20 

 -1.1 
-0.7 
-0.2 

 14 
24 
41 

Person 3 Ouppmärksamhet 
Impulsivitet 
Aktivitet 
 

 -0.2 
1.6 
-0.3 

 41 
95 
40 

 -0.1 
0.9 
-0.3 

 47 
81 
37 

Person 4 Ouppmärksamhet 
Impulsivitet 
Aktivitet 
 

 0.2 
-0.4 
-0.9 

 57 
33 
19 

 0.5 
-0.9 
-0.4 

 71 
19 
34 

Person 5 Ouppmärksamhet 
Impulsivitet 
Aktivitet 
 

 0.8 
0.2 
3.2 

 80 
57 
99 

 0.6 
0.8 
2.7 

 72 
81 
99 

Person 6 Ouppmärksamhet 
Impulsivitet 
Aktivitet 
 

 0.1 
-0.9 
1.4 

 54 
19 
93 

 0.5 
-0.9 
0.3 

 71 
19 
62 

Person 7 Ouppmärksamhet 
Impulsivitet 
Aktivitet 

 -0.5 
-0.3 
1.3 

 30 
39 
91 

 0.1 
0.1 
-0.2 

 56 
53 
42 

Not. Q-poäng = z-poäng. 
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Vid uppföljningsmätningen av BADDS (tabell 5) ligger deltagaren högre än under 

interventionsfasen och på ungefär samma nivå som under baslinjefasen. Deltagaren ligger 

över genomsnittet rakt igenom. Uppföljningen av BADDS-U (tabell 6) visar att deltagaren 

ligger högre än under interventionsfasen och lägre än under baslinjefasen. Deltagaren ligger 

över genomsnittet under baslinjefasen, genomsnittligt under interventionsfasen och över 

genomsnittet vid uppföljningen. BADDS-U har minskat något mer än BADDS. 

Tabell 5 

Resultat för Brown Attention-Deficit Disorder Scales under baslinje-, interventionsfas och vid uppföljning.  
  Baslinje  Intervention  Uppföljning 
  M SD Z  M SD Z  Råpoäng Z 

Person 1  76.50 23.30 2.07  58.00 13.10 1.04  74.00 1.93 
Person 2  67.00 2.83 1.54  58.80 11.60 1.08  49.00 0.54 
Person 3  56.00 0.00 0.93  68.80 9.54 1.64  45.00 0.31 
Person 4  86.50 3.54 2.63  73.50 5.07 1.91  86.00 2.60 
Person 5  79.00 2.83 2.21  79.80 6.40 2.25  68.00 1.60 
Person 6  44.00 5.66 0.26  53.50 2.38 0.73  49.00 0.54 
Person 7  42.50 30.40 0.17  25.50 17.00 -0.80  19.00 -1.10 
Not. M = medelvärde; SD = standardavvikelse; Z = z-poäng. 
 

Tabell 6 

Resultat för Brown Attention-Deficit Disorder Scales – kluster 2 (ouppmärksamhetssymtom) under baslinje-, 
interventionsfas och vid uppföljning. 

  Baslinje  Intervention  Uppföljning 
  M SD Z  M SD Z  Råpoäng Z 

Person 1  22.00 6.08 2.18  13.00 3.16 0.55  19.00 1.64 
Person 2  17.70 2.89 1.39  11.00 3.92 0.18  9.00 -0.20 
Person 3  9.67 2.08 -0.10  9.00 2.16 -0.20  8.00 -0.40 
Person 4  22.30 2.08 2.24  16.30 4.11 1.14  21.00 2.00 
Person 5  21.00 1.73 2.00  20.30 1.71 1.86  18.00 1.45 
Person 6  5.00 3.61 -0.90  9.25 4.19 -0.10  10.00 0.00 
Person 7  13.70 6.66 0.67  6.25 4.65 -0.70  7.00 -0.50 
Not. M = medelvärde; SD = standardavvikelse; Z = z-poäng. 
 

Person 2 

Grad av mindfulness. Som framgår av figur 3 så uppger deltagaren i sina dagliga 

registreringar att dennes grad av mindfulness ökat något under interventionsfasen i jämförelse 

med baslinjefasen. En nivåskillnad syns. Deltagaren har en baslinjetrend motsatt 

förändringsriktningen och variabiliteten är låg. 
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Veckomätningarna av MAAS (figur 3) visar inte på någon förändring och variabiliteten 

är låg. 
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Figur 3: Självskattningar för person 2. Övre diagrammet avser medelvärden per vecka för dagliga registreringar 
av grad av mindfulness (”vara i nuet”) samt ouppmärksamhetsbesvär. Y-staplar anger standardavvikelsen för 
respektive veckas medelvärde. Nedre diagrammet avser grad av mindfulness (MAAS), ADHD-symtom 
(BADDS) och ouppmärksamhetssymtom (BADDS-U). Sekundäraxeln avser råpoäng för BADDS-U. Notera att 
datapunkterna vid v. 5-6 för MAAS är ett medelvärde av data ifrån vecka 5 och vecka 6. 
 

Vid uppföljningen av MAAS (tabell 2) ligger deltagaren på ungefär samma nivå som 

tidigare, dock aningen högre än under baslinjefasen. Deltagaren ligger genomsnittligt under 

baslinje- och interventionsfasen och något över genomsnittet vid uppföljningen. 

Grad av ADHD-symtom. Som framgår av figur 3 avseende upplevda 

ouppmärksamhetsbesvär så anger deltagaren i sina dagliga registreringar att de i stort sett är 

oförändrade. Deltagaren har en något stigande baslinjetrend och variabiliteten är låg. 
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I veckomätningarna av BADDS (figur 3) framgår att deltagaren uppvisar ett lägre 

uppskattat medelvärde under interventionsfasen i jämförelse med baslinjefasen. En tydlig 

nivåskillnad syns. Baslinjen uppvisar en trend i förändringsriktningen och variabiliteten är 

låg. Ouppmärksamhetssymtomen (BADDS-U) visar en likadan förändring och ingen större 

skillnad mellan BADDS och BADDS-U ses. 

Föräldraskattningarna (SNAP-IV) av kombinerade ADHD-symtom (tabell 3) visar att 

deltagarens symtom minskat mellan mättillfällena. Deltagaren låg över genomsnittet både 

innan och efter interventionen. Föräldraskattningarna av ouppmärksamhetssymtomen (tabell 

3) visar också på en minskning mellan mättillfällena. Deltagaren låg över genomsnittet både 

innan och efter interventionen. Ouppmärksamhetssymtomen har minskat något mer än 

ADHD-symtomen generellt.  

Testet QbTest (tabell 4) visar att deltagaren avseende ouppmärksamhet och aktivitet 

ligger högre och avseende impulsivitet ligger oförändrat vid det andra mättillfället. Deltagaren 

låg genomsnittligt avseende impulsivitet och aktivitet och under genomsnittet avseende 

ouppmärksamhet både innan och efter interventionen. Aktivitet och ouppmärksamhet har ökat 

ungefär lika mycket. 

 Vid uppföljningsmätningen av BADDS (tabell 5) ligger deltagaren lägre än under 

interventionsfasen och ännu lägre än under baslinjefasen. Deltagaren ligger över genomsnittet 

vid baslinjefasen och interventionsfasen, och genomsnittligt vid uppföljningen. Uppföljningen 

av BADDS-U (tabell 6) visar att deltagaren ligger lägre än under interventionsfasen och ännu 

lägre än under baslinjefasen. Deltagaren ligger över genomsnittet vid baslinjefasen och 

genomsnittligt vid interventionsfasen och uppföljningen. Inte heller vid uppföljningen ses 

någon större skillnad mellan BADDS och BADDS-U. 
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Person 3 

Grad av mindfulness. Som framgår av figur 4 så uppger deltagaren i sina dagliga 

registreringar att dennes grad av mindfulness ökat något under interventionsfasen i jämförelse 

med baslinjefasen. En nivåskillnad syns. Deltagaren har en baslinjetrend motsatt 

förändringsriktningen och variabiliteten är vid vissa mätpunkter något hög. 
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Figur 4: Självskattningar för person 3. Övre diagrammet avser medelvärden per vecka för dagliga registreringar 
av grad av mindfulness (”vara i nuet”) samt ouppmärksamhetsbesvär. Y-staplar anger standardavvikelsen för 
respektive veckas medelvärde. Nedre diagrammet avser grad av mindfulness (MAAS), ADHD-symtom 
(BADDS) och ouppmärksamhetssymtom (BADDS-U). Sekundäraxeln avser råpoäng för BADDS-U. Notera att 
datapunkterna vid v. 5-6 för MAAS är ett medelvärde av data ifrån vecka 5 och vecka 6. 

 

I veckomätningarna av MAAS (figur 4) framgår att deltagaren uppvisar ett något högre 

uppskattat medelvärde under interventionsfasen i jämförelse med baslinjefasen. Ingen tydlig 

nivåskillnad syns dock. Baslinjen uppvisar ingen trend och variabiliteten är låg.  
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Vid uppföljningen av MAAS (tabell 2) ligger deltagaren lägre än under 

interventionsfasen och på ungefär samma nivå som under baslinjefasen. Deltagaren ligger 

genomsnittligt rakt igenom.  

Grad av ADHD-symtom. Som framgår av figur 4 avseende upplevda 

ouppmärksamhetsbesvär så anger deltagaren i sina dagliga registreringar att de ökat något. 

Deltagaren har en baslinjetrend i förändringsriktningen och variabiliteten är hög. 

I veckomätningarna av BADDS (figur 4) framgår att deltagaren uppvisar ett högre 

uppskattat medelvärde under interventionsfasen i jämförelse med baslinjefasen. Ingen tydlig 

nivåskillnad syns. Baslinjen uppvisar ingen trend och variabiliteten är låg. 

Ouppmärksamhetssymtomen (BADDS-U) visar ingen större förändring mellan faserna och 

variabiliteten är låg.  

Föräldraskattningarna (SNAP-IV, tabell 3) av kombinerade ADHD-symtom visar att 

deltagarens symtom minskat mellan mättillfällena. Deltagaren låg över genomsnittet innan 

och genomsnittligt efter interventionen. Föräldraskattningarna av ouppmärksamhetssymtomen 

(tabell 3) visar också på en minskning mellan mättillfällena. Deltagaren låg över genomsnittet 

innan och genomsnittligt efter interventionen. Ouppmärksamhetssymtomen har minskat mer 

än ADHD-symtomen generellt.  

Testet QbTest (tabell 4) visar att deltagaren avseende impulsivitet ligger lägre, avseende 

ouppmärksamhet och aktivitet oförändrat vid det andra mättillfället. Deltagaren låg 

genomsnittligt avseende ouppmärksamhet och aktivitet både innan och efter interventionen. 

Impulsiviteten låg över genomsnittet före och genomsnittligt efter interventionen.  

 Vid uppföljningsmätningen av BADDS (tabell 5) ligger deltagaren betydligt lägre än 

under interventionsfasen och lägre än under baslinjefasen. Deltagaren ligger genomsnittligt 

vid baslinjefasen, över genomsnittet vid interventionsfasen och återigen genomsnittligt vid 
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uppföljningen. Uppföljningen av BADDS-U (tabell 6) visar att deltagaren ligger på ungefär 

samma nivå som tidigare och ligger genomsnittligt rakt igenom.  

 

Person 4 

Grad av mindfulness. Som framgår av figur 5 så uppger deltagaren i sina dagliga 

registreringar att dennes grad av mindfulness ökat något under interventionsfasen i jämförelse 

med baslinjefasen. Ingen tydlig nivåskillnad syns. Deltagaren har en baslinjetrend motsatt 

förändringsriktningen och variabiliteten är något hög.  
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Figur 5: Självskattningar för person 4. Övre diagrammet avser medelvärden per vecka för dagliga registreringar 
av grad av mindfulness (”vara i nuet”) samt ouppmärksamhetsbesvär. Y-staplar anger standardavvikelsen för 
respektive veckas medelvärde. Notera att data saknas för v. 3, 4, 9 och 10. Nedre diagrammet avser grad av 
mindfulness (MAAS), ADHD-symtom (BADDS) och ouppmärksamhetssymtom (BADDS-U). Sekundäraxeln 
avser råpoäng för BADDS-U. Notera att datapunkterna vid v. 5-6 för MAAS är ett medelvärde av data ifrån 
vecka 5 och vecka 6. Notera även att data saknas för MAAS v.13-14.  
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I veckomätningarna av MAAS (figur 5) framgår ingen märkbar förändring, 

variabiliteten är dock hög.  

Vid uppföljningen av MAAS (tabell 2) ligger deltagaren ungefär på samma nivå som 

tidigare. Deltagaren ligger genomsnittligt rakt igenom.  

Grad av ADHD-symtom. Som framgår av figur 5 avseende upplevda 

ouppmärksamhetsbesvär så anger deltagaren i sina dagliga registreringar att dessa minskat. En 

tydlig nivåskillnad syns. Deltagaren har en baslinjetrend motsatt förändringsriktningen och 

variabiliteten är något hög. 

I veckomätningarna av BADDS (figur 5) framgår att deltagaren uppvisar ett lägre 

uppskattat medelvärde under interventionsfasen i jämförelse med baslinjefasen. En tydlig 

nivåskillnad syns. Baslinjen uppvisar en trend i förändringsriktningen och variabiliteten är 

låg. Ouppmärksamhetssymtomen (BADDS-U) visar också på en minskning. En tydlig 

nivåskillnad syns. Baslinjen uppvisar en trend i förändringsriktningen. Variabiliteten är hög.  

Föräldraskattningarna (SNAP-IV, tabell 3) av kombinerade ADHD-symtom och 

ouppmärksamhetssymtom visar att deltagarens symtom minskat mellan mättillfällena. 

Deltagaren låg över genomsnittet både innan och efter interventionen. 

Ouppmärksamhetssymtomen har minskat mer än ADHD-symtomen generellt.  

Testet QbTest (tabell 4) visar att deltagaren avseende ouppmärksamhet ligger 

oförändrat, avseende impulsivitet lägre och avseende aktivitet högre vid det andra 

mättillfället. Deltagaren låg genomsnittligt på samtliga områden både innan och efter 

interventionen. Förändringarna är i stort sett lika stora. 

 Vid uppföljningsmätningen av BADDS (tabell 5) och BADDS-U (tabell 6) ligger 

deltagaren högre än under interventionsfasen och ungefär på samma nivå som under 

baslinjefasen. Deltagaren ligger genomsnittligt rakt igenom. Ingen skillnad mellan BADDS 

och BADDS-U ses vid uppföljningen.  
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Person 5 

Grad av mindfulness. Som framgår av figur 6 visar framkommer ingen märkbar 

förändring i deltagarens grad av mindfulness i dennes dagliga registreringar och variabiliteten 

är låg.  
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Figur 6: Självskattningar för person 5. Övre diagrammet avser medelvärden per vecka för dagliga registreringar 
av grad av mindfulness (”vara i nuet”) samt ouppmärksamhetsbesvär. Y-staplar anger standardavvikelsen för 
respektive veckas medelvärde. Nedre diagrammet avser grad av mindfulness (MAAS), ADHD-symtom 
(BADDS) och ouppmärksamhetssymtom (BADDS-U). Sekundäraxeln avser råpoäng för BADDS-U. Notera att 
datapunkterna vid v. 5-6 för MAAS är ett medelvärde av data ifrån vecka 5 och vecka 6.  
 

Inte heller veckomätningarna av MAAS (figur 6) visar på någon märkbar förändring 

och variabiliteten är återigen låg.  

Vid uppföljningen av MAAS (tabell 2) ligger deltagaren högre än under 

interventionsfasen och baslinjefasen. Deltagaren ligger genomsnittligt rakt igenom.  
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Grad av ADHD-symtom. Som framgår av figur 6 avseende upplevda 

ouppmärksamhetsbesvär i deltagarens dagliga registreringar så har ingen förändring skett och 

variabiliteten är låg.   

I veckomätningarna av BADDS (figur 6) och ouppmärksamhetssymtom (BADDS-U) 

framkommer återigen ingen skillnad mellan faserna och variabiliteten är låg.  

Föräldraskattningarna (SNAP-IV, tabell 3) av kombinerade ADHD-symtom och 

ouppmärksamhetssymtom visar att deltagarens symtom minskat mellan mättillfällena. 

Avseende ADHD-symtom generellt så låg deltagaren över genomsnittet både innan och efter 

interventionen. Avseende ouppmärksamhetssymtomen låg deltagaren över genomsnittet innan 

och genomsnittligt efter interventionen. Ouppmärksamhetssymtomen har minskat mer än 

ADHD-symtomen generellt.  

Testet QbTest (tabell 4) visar att deltagaren avseende ouppmärksamhet ligger 

oförändrat, avseende impulsivitet högre och avseende aktivitet lägre vid det andra 

mättillfället. Deltagaren låg genomsnittligt avseende ouppmärksamhet och impulsivitet både 

innan och efter interventionen. Avseende aktivitet låg deltagaren över genomsnittet både 

innan och efter interventionen. De förändringar som syns är i stort sett lika stora. 

 Vid uppföljningsmätningen av BADDS (tabell 5) ligger deltagaren lägre än under 

interventionsfasen och baslinjefasen. Deltagaren ligger över genomsnittet rakt igenom. Vid 

uppföljningen av BADDS-U (tabell 6) ligger deltagaren något lägre än under 

interventionsfasen och baslinjefasen. Deltagaren ligger över genomsnittet rakt igenom. Ingen 

större skillnad mellan förändringarna ses.  

 

Person 6 

Grad av mindfulness. Som framgår av figur 7 framkommer ingen märkbar förändring i 

deltagarens grad av mindfulness i dennes dagliga registreringar mellan faserna och 

variabiliteten är låg. 
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Figur 7: Självskattningar för person 6. Övre diagrammet avser medelvärden per vecka för dagliga registreringar 
av grad av mindfulness (”vara i nuet”) samt ouppmärksamhetsbesvär. Y-staplar anger standardavvikelsen för 
respektive veckas medelvärde. Notera att data saknas för v. 3, 5, 8 och 10. Nedre diagrammet avser grad av 
mindfulness (MAAS), ADHD-symtom (BADDS) och ouppmärksamhetssymtom (BADDS-U). Sekundäraxeln 
avser råpoäng för BADDS-U. Notera att data saknas för MAAS v.5-6. 
  

Inte heller veckomätningarna av MAAS (figur 7) visar på någon märkbar förändring. 

Variabiliteten är återigen låg.  

Vid uppföljningen av MAAS (tabell 2) ligger deltagaren lägre än under 

interventionsfasen och ännu lägre än under baslinjefasen. Deltagaren ligger genomsnittligt 

rakt igenom.  

Grad av ADHD-symtom. Som framgår av figur 7 avseende upplevda 

ouppmärksamhetsbesvär så anger deltagaren i sina dagliga registreringar att dessa ökat. En 

tydlig nivåskillnad syns. Deltagaren har en baslinje utan trend. Variabiliteten är något hög. 
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I veckomätningarna av BADDS (figur 7) framgår att deltagaren uppvisar ett högre 

uppskattat medelvärde under interventionsfasen i jämförelse med baslinjefasen. En svag 

nivåskillnad syns. Baslinjen uppvisar en trend i förändringsriktningen och variabiliteten är 

låg. Ouppmärksamhetssymtomen (BADDS-U) visar även den på en ökning. En tydlig 

nivåskillnad syns och baslinjetrenden går i motsatt förändringsriktning. Variabiliteten är hög. 

Ouppmärksamhetssymtomen har ökat mer än ADHD-symtomen generellt. 

Föräldraskattningarna (SNAP-IV, tabell 3) av kombinerade ADHD-symtom och 

ouppmärksamhetssymtom visar att deltagarens symtom minskat mellan mättillfällena. 

Deltagaren låg genomsnittligt både före och efter interventionen. Ingen större skillnad mellan 

förändringarna syns. 

Testet QbTest (tabell 4) visar att deltagaren avseende ouppmärksamhet ligger högre, 

avseende impulsivitet oförändrat och avseende aktivitet lägre vid det andra mättillfället. 

Deltagaren låg genomsnittligt avseende ouppmärksamhet och impulsivitet både innan och 

efter interventionen. Avseende aktivitet låg deltagaren över genomsnittet innan och 

genomsnittligt efter interventionen. Aktivitetsförändringen är större än 

ouppmärksamhetsförändringen. 

Vid uppföljningsmätningen av BADDS (tabell 5) ligger deltagaren på ungefär samma 

nivå som under interventionsfasen och baslinjefasen. Deltagaren ligger genomsnittligt rakt 

igenom. Vid uppföljningen av BADDS-U (tabell 6) ligger deltagaren på ungefär samma nivå 

som under interventionsfasen och högre än under baslinjefasen. Deltagaren ligger 

genomsnittligt rakt igenom. Ingen större skillnad mellan BADDS och BADDS-U syns vid 

uppföljningen.  
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Person 7 

Grad av mindfulness. Som framgår av figur 8 saknas betydande data för att kunna 

analysera resultaten avseende deltagarens dagliga registreringar samt veckomätningar.  
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Figur 8: Självskattningar för person 6. Diagrammet avser grad av mindfulness (MAAS), ADHD-symtom 
(BADDS) och ouppmärksamhetssymtom (BADDS-U). Sekundäraxeln avser råpoäng för BADDS-U. Notera att 
data saknas för MAAS v.7-12. Dagliga registreringar presenteras ej pga. avsaknad av data. 

 
Vid uppföljningen av MAAS (tabell 2) ligger deltagaren på ungefär samma nivå som 

under baslinjefasen. Deltagaren ligger över genomsnittet både vid baslinjefasen och 

uppföljningen.  

Grad av ADHD-symtom. Som framgår av figur 8 saknas återigen data för att kunna 

analysera resultaten avseende deltagarens dagliga registreringar.  

I veckomätningarna av BADDS (figur 8) och ouppmärksamhetssymtomen (BADDS-U) 

framgår att deltagaren uppvisar ett lägre uppskattat medelvärde under interventionsfasen i 

jämförelse med baslinjefasen. Ingen nivåskillnad syns. Baslinjen uppvisar en trend i 

förändringsriktningen och variabiliteten är hög. Ingen skillnad mellan förändringarna syns.  

Föräldraskattningarna (SNAP-IV, tabell 3) visar att deltagarens 

ouppmärksamhetssymtom minskat, medan de kombinerade ADHD-symtomen är oförändrare. 

Deltagaren låg över genomsnittet både före och efter interventionen.  

Testet QbTest (tabell 4) visar att deltagaren avseende ouppmärksamhet och impulsivitet 

ligger högre och avseende aktivitet lägre vid det andra mättillfället. Deltagaren låg 
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genomsnittligt avseende ouppmärksamhet och impulsivitet både innan och efter 

interventionen. Aktiviteten låg över genomsnittet före och genomsnittligt efter interventionen.  

Vid uppföljningsmätningen av BADDS (tabell 5) ligger deltagaren något lägre än under 

interventionsfasen och lägre än under baslinjefasen. Deltagaren ligger genomsnittligt under 

baslinjefasen och interventionsfasen och under genomsnittet vid uppföljningen. Vid 

uppföljningen av BADDS-U (tabell 6) ligger deltagaren på ungefär samma nivå som under 

interventionsfasen och lägre än under baslinjefasen. Deltagaren ligger genomsnittligt rakt 

igenom. Ingen större skillnad mellan BADDS och BADDS-U syns vid uppföljningen.  

 

Kursutvärdering 

Utvärderingsenkäten (bilaga 4) fylldes i av fem av de sju deltagarna och här nedan presenteras 

deltagarnas svar på frågorna. Tre deltagare tyckte kursträffarna var bra eller mycket bra, två 

tyckte de var sådär. På frågan om hur väl de förstår vad som avses med ”mindfulness” svarar 

tre bra eller mycket bra och två sådär. Tre menar att deras mindfulnessförmåga förändrats till 

det bättre under kursens gång och av samtliga dessa skattas förbättringen till en 3a på en skala 

1-5 (där 1=väldigt lite och 5=väldigt mycket). Övriga två deltagare vet inte ifall deras 

förmåga förändrats. På frågan om hur väl de nått sina egna mål med kursen på en skala 1-5 

(där 1=inte alls och 5=väldigt mycket) svarade fyra 3 och en 4. Tre menar att de haft ganska 

mycket eller mycket nytta av kursen, övriga menar att nyttan varit sådär eller liten. Avseende 

deltagarnas uppfattningar om övningarna så uppger tre att de varit lätta eller mycket lätta, två 

deltagare att de varit varken lätta eller svåra, två att de varit tråkiga eller mycket tråkiga, en att 

de var roliga och två att de varken var roliga eller tråkiga. När det gäller övning på egen hand 

menar en att det gått bra, en att det gått dåligt och tre att det gått sådär. Tre menar att de 

kommer fortsätta träna på egen hand (ibland) och två vet inte om de kommer att göra det. 

Samtliga menar att de i framtiden kommer ha nytta av vad de lärt sig under kursen.  
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Nedan presenteras deltagarnas kommentarer på frågorna om vad som varit bra och 

dåligt med kursen. Bra: ”Fikat”, ”Träffat nya människor med samma svårigheter som en själv 

och se att alla är olika.”, ”Har fått lättare att koncentrera mig.”, ”Jag stannar upp ibland 

och tänker på vad jag gör. IBLAND. Så har jag nog haft mindre konflikter.”, ”Att jag har lärt 

mig många knep så att jag kan lära mig mer och mer. Jag tycker det har varit kul och bra.” 

Dåligt: ”Inget direkt.”, ”Jobbiga övningar.”, ”Hemuppgifterna.”, ”Lite kort om tid.”   

 

Sammanfattning 

Genomförbarhet. Fyra av deltagarna närvarade under 75 % eller mer av veckoträffarna. 

Åtminstone tre av deltagarna övade mindfulness hemma till den grad som förväntades av 

kursen. Vid kursutvärderingen ger tre av de fem deltagare som fyllt i utvärderingsenkäten 

positiv respons både på kursinnehåll och på vad de fått ut av kursen. 

Grad av mindfulness. En ökad grad av mindfulness rapporteras av tre deltagare (person 

2, 3 och 4) i deras dagliga registreringar och av två deltagare (person 1 och 3) under 

veckomätningarna (MAAS). Hos en av dessa kvarstår ökningen (person 1) vid uppföljningen. 

En ytterligare deltagare (person 5) rapporterar vid uppföljningen en ökad grad av mindfulness. 

En deltagare (person 6) anger vid uppföljningen en minskad grad av mindfulness i jämförelse 

med tidigare faser.  

Grad av ADHD-symtom. Avseende självskattade besvär pga. ouppmärksamhet anger 

två deltagare en ökning (person 3 och 6) och en deltagare en minskning (person 4). Hos alla 

tre ses hög datavariabilitet. Övriga rapporterar ingen förändring. Under veckomätningarna 

anger fyra deltagare (person 1, 2, 4 och 7) en minskning av både ADHD-symtom totalt 

(BADDS) och ouppmärksamhetssymtom (BADDS-U) specifikt. Hos samtliga dessa ses 

baslinjetrender i förändringsriktningen samt hög datavariabilitet. Två deltagare (person 3 och 

6) anger en ökning av ADHD-symtom. För en av dessa ses en stigande baslinjetrend. 
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Föräldraskattningarna (SNAP-IV) visar genomgående på symtomminskning. 

Ouppmärksamhetssymtomen har minskat mer än ADHD-symtomen för fem av deltagarna 

(person 2, 3, 4, 5 och 7). QbTest-resultaten är varierande. Fyra deltagare (person 1, 2, 6 och 7) 

uppvisar mer svårigheter avseende ouppmärksamhet efter intervention. Avseende impulsivitet 

ses tre deltagare (person 4, 5 och 7) uppvisa mer och två deltagare (person 1 och 3) uppvisa 

mindre svårigheter efter interventionen. När det gäller aktivitet ses två deltagare (person 2 och 

4) uppvisa mer och tre deltagare (person 5, 6 och 7) mindre besvär efter interventionen. 

Uppföljningsmätningarna (BADDS och BADDS-U) visar att två deltagare (1 och 4) återgått 

till baslinjenivå. Hos två deltagare (person 2 och 7) bibehålls en lägre nivå än innan 

interventionen. En deltagare (person 5) rapporterar vid uppföljningen en minskad grad av 

både ADHD-symtom generellt som ouppmärksamhetssymtom och en ytterligare deltagare 

(person 3) anger en minskning endast i den totala mängden ADHD-symtom.  

 

Diskussion 

Slutsatser av resultaten 

Genomförbarhet. Fyra av deltagarna närvarade under 75 % eller mer av veckoträffarna 

vilket kan anses vara en god närvaro. Åtminstone tre av deltagarna övade mindfulness hemma 

till den grad som förväntades av kursen, vilket kan ses som acceptabelt. Eventuellt övade 

någon ytterligare den mängd som förväntades, men bristande dokumentation gör detta oklart. 

Vid kursutvärderingen erhålls positiv respons både på kursinnehåll och vad de känner att de 

fått ut ur kursen av flera deltagare. Bland de negativa sakerna som tas upp är jobbiga 

övningar, hemuppgifter och brist på tid. Samtliga anger att de kommer ha nytta av kursen i 

framtiden. Slutsatsen är den att en mindfulnessbaserad korttidsintervention i grupp för 

ungdomar med ADHD är genomförbar, men att den skulle behöva anpassas ytterligare för att 

möta deltagarnas behov och öka deltagandet. 
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Grad av mindfulness. Om man bortser från de resultat som präglas av osäkerhet, t.ex. 

baslinjetrender i förändringsriktningen samt hög variabilitet, så rapporterar två deltagare en 

ökad grad av mindfulness i sina dagliga registreringar och en deltagare under 

veckomätningarna. Hos den sistnämnda kvarstår ökningen vid uppföljningen. Ytterligare en 

deltagare rapporterar vid uppföljningen en ökad grad av mindfulness, dock är denna ökning 

osäker då den ligger inom ramen för deltagarens standardavvikelse under interventionen. En 

deltagare menar att dennes mindfulnessgrad har minskat. Alltså antas grad av mindfulness 

ökat hos en enda deltagare. Denne har en närvaro på 75 %, men det är oklart hur mycket 

denne övat. Kontentan är att minst två, eventuellt tre, av dem som övat enligt 

kursrekommendationerna inte förändrat sin grad av mindfulness och att en ytterligare 

deltagare eventuellt blivit sämre. Slutsatsen är att kursen inte har varit effektiv för att förändra 

deltagarnas mindfulnessförmåga och att rekommenderad övningstid enligt denna kurs 

sannolikt inte kan förknippas med förbättrad mindfulnessförmåga för denna målgrupp. 

Grad av ADHD-symtom. De dagliga registreringarna kring upplevda 

ouppmärksamhetsbesvär är osäkra pga. hög variabilitet och baslinjetrender i 

förändringsriktningen hos dem som uppvisar förändringar. Hos tre ses ingen förändring, varav 

två har stabila mått. 

Under veckomätningarna rapporterar fyra deltagare en minskning av både totala 

mängden ADHD-symtom och ouppmärksamhetssymtom specifikt. Hos samtliga dessa är 

dock resultaten osäkra, pga. baslinjetrender i förändringsriktningen samt hög datavariabilitet. 

Två uppger en ökning i grad av ADHD-symtom, men för den ena försvåras resultatet av en 

stigande baslinjetrend.  

Hos två av de fyra som rapporterat en minskning ses en återgång till ursprungsnivån vid 

uppföljningen. Resterande två kvarstår på en lägre symtomnivå, men detta är osäkert då 

resultaten befinner sig inom en standardavvikelse av interventionens medelvärde. Ytterligare 
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en deltagare uppger vid uppföljningen en minskad symtomnivå. Den deltagare som under 

interventionen uppgav en symtomökning har vid uppföljningen återgått till baslinjenivå. 

Således är det vid uppföljningen en deltagare som uppger färre ADHD-symtom än under 

baslinjefasen och som inte ligger inom tidigare fasers mätvariation. Denne har en närvaro på 

75 % och övat i enlighet med kursförväntningarna. Hos en av deltagarna har 

ouppmärksamhetssymtomen minskat mer än totala mängden ADHD-symtom, en annan 

deltagare uppvisar det motsatta och hos övriga ses ingen större skillnad mellan dessa.  

Föräldraskattningarna går emot deltagarnas självskattningar genom att genomgående 

visa på symtomminskningar. Ouppmärksamhetssymtomen har hos fem av deltagarna minskat 

mer än totala mängden ADHD-symtom. Samtliga ligger över genomsnittet avseende den 

totala mängden ADHD-symtom, men fyra deltagare ligger genomsnittligt efter interventionen 

avseende ouppmärksamhetssymtom. Pga. eventuellt bristfälliga psykometriska egenskaper 

hos instrumentet samt avsaknad av kontrollgrupp bör samtliga skillnader tolkas försiktigt.  

Det datoriserade testet visar mer varierande resultat än övriga mätinstrument. Fyra 

deltagare har presterat sämre efter interventionen avseende ouppmärksamhet. Ingen har 

presterat bättre. Ingen förändring mellan mättillfällena syns avseende relation till 

normgruppen. Avseende impulsivitet har två deltagare presterat bättre och tre sämre efter 

interventionen. På aktivitet presterar två sämre och fyra bättre efter interventionen. En 

deltagare låg över genomsnittet innan interventionen och genomsnittligt efter. Övriga låg 

genomsnittligt både före och efter. Fyra presterade bättre och två sämre avseende aktivitet 

efter interventionen. Två deltagare låg över genomsnittet innan och genomsnittligt efter. 

Övriga låg kvar på samma nivå i förhållande till normgruppen. 

Således kan antas att en deltagare minskat sina ADHD-symtom enligt 

självskattningarna, alla enligt föräldraskattningarna och två till fyra bättre på impulsivitet och 

aktivitet i datortestet. Föräldraskattningarna bör tolkas restriktivt. De flesta uppvisar sämre 
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resultat på datortestet; fyra på ouppmärksamhet, tre på impulsivitet och två på aktivitet. Även 

de som visat en symtomminskning i veckomätningarna uppvisar försämrade resultat i 

datortestet.  

Sammantaget ger det ingen entydig bild av interventionens effekt, utan resultaten är 

högst varierande med några förbättringar och några försämringar. Samtliga deltagare uppvisar 

försämringar inom något område. De flesta ligger kvar på samma nivå i förhållande till 

normgruppen. Ingen av försämringarna har förändrat deltagarens förhållande till 

normgruppen, däremot har några av förbättringarna lett till att tre deltagare efter 

interventionen befinner sig genomsnittligt avseende impulsivitet och aktivitet, vilket de inte 

gjort innan. En deltagare antas ökat sin mindfulnessgrad, denne visade en osäker 

symtomminskning under interventionen, symtomminskningar i föräldraskattningarna och 

symtomminskningar i test på impulsivitet och aktivitet. Ouppmärksamhetstestet uppvisade en 

försämring och uppföljningen visade på en symtomnivå lik den innan interventionen. En 

ytterligare deltagare som minskat sina ADHD-symtom enligt självskattningarna, visar 

försämrade testresultat på impulsivitet och oförändrade på ouppmärksamhet. Denne visar 

också en högst osäker ökning i grad av mindfulness vid uppföljningen.  

Således hittas i denna studie inte stöd för att en ökad mindfulnessgrad kan förknippas 

med en minskning i ADHD-symtom. Ingen skillnad avseende ouppmärksamhetssymtom i 

förhållande till totala mängden symtom framkommer av de flesta mätinstrument. Kontentan är 

att en deltagare eventuellt ökat sin grad av mindfulness och ADHD-symtomresultaten är högst 

varierande. Således är interventionen inte effektiv för att öka grad av mindfulness eller 

minska ADHD-symtom hos deltagarna.  
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Resultatförklaring 

Denna studie har inte funnit stöd för att öva mindfulness leder till en ökad 

mindfulnessförmåga och minskade ADHD-symtom hos ungdomar med ADHD, tillskillnad 

från tidigare studier (t.ex. Zylowska et al., 2008; Hesslinger et al., 2002). Två av tre har inte 

ökat sin mindfulnessgrad trots att de övat lika mycket som i en tidigare studie (Zylowska et 

al., 2008). Ingen av dessa tre uppvisar någon säker minskning i ADHD-symtom.  

Det kan finnas flera skäl till stöd ej hittats. Det kan bero på att interventionen så som 

den utförts i denna studie inte har effekt, eller på att effekt ej kan styrkas pga. av 

metodologiska problem. Otillräcklig kunskap och erfarenhet hos kursledaren, otillräcklig 

följsamhet av deltagarna, osäkra mätmetoder är flera exempel på faktorer som kan ha 

påverkat utfallet. 

Det kan också vara så att det finns en tröskel för hur kort och hur lite deltagarna bör öva 

för att nå resultat. Denna studie kan ha legat under denna tröskel med sina åtta sessioner, 

vardera ungefär 70 minuter, och där det, om man bortser från tidsåtgång till administrering av 

mätinstrument och raster, endast återstår 45 minuter. Dessutom kan den egna träningen som 

deltagarna instruerats att genomföra, på ungefär 40 minuter per vecka, vara för lite för att 

uppnå förändringar. Som ett exempel består MBSR av 20 sessionstimmar, en heldagsretreat 

samt genomsnittlig egen träning i ungefär 315 minuter per vecka (Carmody & Baer, 2008). 

Att symtomrapportering ökat hos somliga av deltagarna skulle kunna förklaras av att 

deltagarna uppmuntrats att lägga märke till sina symtom i högre utsträckning och att aktivt 

arbeta med dem. Således kan de blivit bättre på att lägga märke till sina symtom än tidigare. 

Detta förklarar dock inte prestationsförsämringar i det datoriserade testet. Det kan också vara 

så att deltagarna under interventionens gång blivit mer medvetna om sina svårigheter med 

t.ex. inhibering och/eller emotionsreglering och att det eventuellt saknats adekvata sätt att 

möta upp reaktioner på detta, vilket kan ha lett till känslor av hopplöshet och frustration av att 
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inte kunna utföra övningar så som avsetts. Detta kan i sin tur ha påverkat testprestationerna i 

negativ riktning. Detta är dock endast spekulationer. Dessutom saknas det någon kontroll för 

dessa mätningar, vilket gör det oklart om förändringar ens kan härledas till interventionen. 

Att samtliga föräldraskattningar visade på förbättringar vid eftermätningen bör tolkas 

restriktivt, pga. mätinstrumentets eventuellt bristande reliabilitet, samt att kontroll saknats. 

Förändringar kan således bero på annat än interventionen, exempelvis förväntanseffekter.  

Det är inte ett ovanligt forskningsfynd att ungdomars självskattningar skiljer sig ifrån 

föräldraskattningar (Achenbach, McConaughy & Howell, 1987). En annan förklaring skulle i 

detta fall kunna vara att eftersom föräldrarna informerats om studiens syfte (bilaga 2), så kan 

detta ha gjort dem mer benägna att svara i enlighet med syftet för att vara författaren till lags. 

Således skulle en social önskvärdhetsbias kunna förklara resultaten (Crowne & Marlowe, 

1960).  

Under pågående intervention kan gruppformatet ha påverkat veckomätningarnas 

tillförlitlighet. Formatet kan exempelvis ha varit störande för deltagarna. Författaren 

observerade att somliga fyllde i formulären betydligt snabbare än andra. Detta kan ha skapat 

en stressituation för de övriga deltagarna där de kan ha känt en press att svara snabbt, vilket 

kan ha skett på bekostnad av korrekthet. Dessutom kan situationen ha ökat rapporteringen av 

vissa ADHD-symtom, t.ex. genom att väcka frustration eller störa deltagarnas koncentration 

på något sätt, vilket skulle förklara att symtomökningar rapporterats.  

 Eftersom resultaten inte entydigt visat på någon effekt av interventionen, stödjer inte 

heller studien tidigare teorier om att upprepad träning i mindfulness kan minska ADHD-

symtom genom att förbättra deltagarens regleringsförmågor. Om kognitiv reglering, som 

enligt Zylowska et al. (2009) är förknippat med samtliga delar av uppmärksamheten, skulle 

påverkas i högre grad än andra områden av mindfulnessövning, så hittades inte stöd för detta 

heller.  
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Bidrag till forskningen 

Denna studie har bidragit till utforskning av ett relativt outforskat område, framförallt under 

svenska förhållanden. Resultaten visade på att interventionen i sig var genomförbar, men att 

ingen klar effekt på de variabler som mätts hittades. Däremot framkom en mer varierad 

resultatbild än förväntat, med både förbättringar, försämringar och med instrument som går 

emot varandra. Detta är särskilt intressant om jämför med tidigare studier där man ofta endast 

använt ett fåtal mätinstrument, t.ex. Zylowska et al. (2008). Om man endast ser till denna 

studies föräldraskattningsresultat så ligger dessa helt i linje med tidigare forskning, där just en 

variant av samma instrument använts. Nu har dock denna studie använt fler instrument vilka 

har möjliggjort att hitta helt andra, ibland motsägande, resultat.   

Vidare har det i anslutning till studien tagits fram en relativt gedigen kursbeskrivning 

(bilaga 2) vilken vidare forskning kan anpassa och jobba vidare utifrån. 

Dessutom verkar det som att flera av deltagarna fått med sig något av kursen, vilket i så 

fall är positivt. Det kan också peka på behovet av att ha interventioner för denna målgrupp där 

man har möjlighet att träffa andra i samma situation och få dela erfarenheter med dessa.  

 

Styrkor med studien 

Studien har några styrkor. En sådan är att det i designen finns en inbyggd replikering sex 

gånger om. Dessutom framgår det tydligt vad interventionen bestått av (bilaga 2), vilket 

tillåter replikering. Andra styrkor handlar om de mätinstrument som använts. Data ifrån olika 

källor (självskattningar, föräldraskattningar och ett datoriserat test) användes, vilket ger 

möjlighet att korsgranska eventuella resultat och således ge slutsatser mer tyngd. Framförallt 

bör källor bortom deltagaren själv lyftas fram som en styrka med studien. Dessa är inte 

vanliga inom mindfulnessforskning. Vidare kan det ses som en fördel att ett mer objektivt 

mått, QbTest, användes. Unikt är också att testet mäter aktivitet under testtillfället, vilket inte 
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heller mätts via test i denna typ av studier tidigare. Dessutom har de flesta instrument som 

använts i denna studie goda psykometriska egenskaper. Några av de tidigare studierna om 

mindfulness och ADHD hos ungdomar (t.ex. Zylowska et al., 2008) har saknat mått på grad 

av mindfulness, vilket är essentiellt för att kunna belägga ifall det är mindfulness som har en 

påverkan på ADHD-symtom. En ytterligare fördel är att det i de dagliga registreringarna 

efterfrågas om hur mycket deltagarens ouppmärksamhet utgör ett problem för dem och inte 

endast grad av symtom. I ADHD-studier är detta generellt ovanligt (Wolraich, 2008). Mängd 

av symtom säger inte hur stort problem symtomen utgör för individen och borde således inte 

vara det enda som är värt att studera. 

Att deltagarnas pågående farmakologiska behandling hölls konstant under studietiden 

kan nämnas, men är kanske inte är att betrakta som en styrka, utan snarare en förutsättning för 

slutsatsdragning kring interventionens effekter.  

 

Svagheter med studien 

Studien har också flera brister. Det finns metodologiska brister som påverkar de enskilda 

resultaten direkt och möjligheten att generalisera eventuella resultat. En faktor som gör det 

svårt att generalisera är ett lågt deltagarantal. En annan är att könsfördelningen inte 

representativ för gruppen ”ungdomar med ADHD”, utan studien innefattade en betydligt 

högre andel flickor. Urvalsförfarandet har också brister. Dels valdes potentiella deltagare ut 

osystematiskt och eventuellt av subjektiva skäl av BUP, och dels erbjöds dessa belöningar i 

form av biopresentkort (100 kr) och gratis veckovis fika. Det är inte omöjligt att deltagare 

som väljer att medverka under dessa förutsättningar på något vis skiljer sig från andra. 

En ytterligare brist med studien är att det är tveksamt om studien haft adekvat kontroll. 

Kazdin (2006) rekommenderar att vid fallstudier bör varje fas som ska bedömas ha tre till fem 

mätpunkter, vilket inte denna studie levde upp till. Uppföljningsmätningar genomfördes 
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exempelvis endast ett tillfälle. Dessutom saknade för- och eftermätningarna kontrollgrupp, så 

man kan man inte veta om resultat orsakats av intervention eller ej. Bristen på kontrollgrupp 

gör det svårt att utesluta förväntanseffekter och/eller ospecifika effekter.  

Även om studien har flera styrkor avseende mätinstrumenten, så finns en det svagheter 

också. En svaghet är att självskattningar använts upprepade gånger. Risken finns att 

deltagarna kan ha förstått vilka svarsalternativ som ligger i linje med studiens hypoteser och 

av olika anledningar svarat i enlighet eller oenlighet med detta. Således försvåras 

bedömningen av interventionens effekt på grad av mindfulness, då endast 

självskattningsinstrument använts till detta. En eventuell brist är de dagliga registreringar som 

använts och vilka kanske eller kanske inte lyckats mäta vad som avses. Exempelvis uppvisar 

person 1 och 5 resultat som får en att misstänka brister i instrumentet. En annan svaghet är att 

grad av mindfulness mättes med MAAS, vilket begränsas av att instrumentet inte tar hänsyn 

till acceptansaspekten. Dessutom tyder nyare forskning på att MAAS inte är alltför exakt på 

att bedöma grad av mindfulness pga. av dess negativt riktade påståenden och att en kortare 

version med både positivt och negativt riktade påståenden visat sig vara överlägsen för att 

mäta grad av mindfulness (Höfling, Moosbrugger, Schermelleh-Engel & Heidenreich, 2011). 

En annan aspekt är att varken BADDS eller SNAP-IV är normerat för svenska ungdomar 

vilket gör det svårt att ställa resultaten i förhållande till svenska ungdomar. ADHD-symtom 

tar olika uttryck beroende på kön och ålder vilket borde kräva att normeringen också görs 

utifrån detta. Avsaknaden av reliabilitetsdata för SNAP-IV gör att man heller inte kan veta 

ifall resultatförändringar berott på interventionen eller skalans instabilitet (Collett et al., 

2003).  

Dessutom kan man ifrågasätta reliabiliteten hos vissa av mätpunkterna då författaren har 

genomfört delar av testningen på olika sätt. Under baslinje- och uppföljningsmätningar sker 

detta individuellt via telefon och under interventionen i grupp inför varandra. Det är inte 
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omöjligt att dessa olika betingelser påverkat resultatet. Dessutom utformades mätningarna 

under session två till en övning. De deltagare som uteblev från sessioner genomförde 

skattningar i sina hem utan överinsikt av författaren. Vissa av dessa lämnades in flera veckor 

efteråt, vilket gör att man inte kan veta när de fyllts i. Dessutom kan det vara så att många 

mätningar genomförts inadekvat, då författaren, tillika kursledaren, kan ha saknat erfarenhet 

för att genomföra mätningarna på ett reliabelt sätt.  

 

Implikationer för framtida forskning 

Det är ännu inte klarlagt att mindfulness fungerar på det sätt som många författare vill göra 

gällande. Ett flertal positiva effekter på olika områden har funnits i studier, men man kan 

fortfarande inte utesluta om förändringarna beror på mindfulness i sig eller på icke-specifika 

effekter. Generellt behöver mindfulnessforskningen ta in ett större deltagarantal, men också 

förbättra kontrollaspekterna. Exempelvis kan kontrollgrupper med uppmärksamhetsplacebo 

användas för att försöka komma åt frågan om icke-specifika effekter. Bristande kontroll sågs 

även i denna studie, så framtida fallstudier skulle kunna använda flera baslinjer med olika 

längder på dessa (multiple baseline design) och randomisera deltagare till olika betingelser för 

att stärka kontrollen.  

Dessutom behöver man reda ut hur förändring sker via mindfulness. Det finns i 

dagsläget alltför många frågetecken och spekulationer. 

Det kan vara så att det utebliva resultaten i hypotesriktning beror på för liten dos av 

intervention. Forskning borde reda ut hur mycket eller lite mindfulnessträning som behövs för 

att nå förändringar, och framförallt hur viktig den formella träningen är. 

Det kan vara så att behandlingar, för att ha adekvat effekt på ADHD-symtom behöver 

bli mer intensiva. Det är trots allt rimligt att individer med svårigheter i vissa områden, t.ex. 

kognitiv och emotionell reglering, vilka eventuellt kan ha orsakats av neuropsykologiska 
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brister, skulle behöva träna mer än andra och inte mindre. Exempelvis har Lutz et al. (2009) 

visat att intensiv uppmärksamhetsfokuserandemeditation i 10-12 timmar per dag under tre 

månader är förknippat med förbättrad uppmärksamhetsförmåga och förändringar på neural 

nivå. Således borde kanske (betydligt) mer intensiva mindfulnessbaserade 

behandlingsinterventioner för ADHD utformas och utvärderas i framtiden.  

En annan aspekt som framkommit i resultaten är den stora variation som setts, där vissa 

uppvisar förbättringar, andra försämringar och ytterligare andra är helt oförändrare. Denna typ 

av resultat har inte tidigare framkommit, författaren veterligt, i mindfulnessforskning, vilket 

gör det angeläget att utforska detta mer och använda adekvata metoder och mätinstrument för 

att göra detta. 

Om man betraktar resultaten, så verkar grad av mindfulness för de flesta samvariera 

med mängd av ADHD-symtom, vilket väcker frågan om hur dessa hänger ihop. Påverkar den 

ena den andre, eller är dessa överlappande konstrukt? Närvaron av ADHD har visat sig 

förklara en betydande del av variabiliteten av individers mindfulnessgrad (Smalley et al., 

2009). Skulle ett mer dimensionellt synsätt i forskningen kring ADHD kunna visa att grad av 

ADHD-symtom i större utsträckning än tidigare trott korrelerar med grad av mindfulness? 

Kopplingen behöver utredas vidare. I och med ett mer dimensionellt synsätt är det också i 

framtiden intressant att, inom området ADHD och mindfulness, studera icke-kliniska 

populationer i större utsträckning. 

En avslutande rekommendation är att flera av instrumenten (MAAS, BADDS, SNAP-

IV) bör normeras efter svenska förhållanden och inte minst efter ålder och kön, vilket torde 

vara viktigt för både forskning och klinisk praktik. Att SNAP-IV används är ett problem pga. 

avsaknad av svensk normering samt osäkra psykometriska egenskaper. Zylowska et al.’s 

(2008) resultat kan på endast basis av användandet av SNAP-IV ifrågasättas. Således 
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rekommenderas framtida studier att använda andra instrument med trovärdigare belägg för 

sina psykometriska egenskaper.  

 

Slutsats av studien 

En mindfulnessbaserad korttidsintervention i gruppformat, ledd av en relativt oerfaren 

psykologkandidat är genomförbar. Interventionen skulle dock kunna anpassas ytterligare för 

att öka framtida deltagande. En deltagare ökade sannolikt sin grad av mindfulness och 

ADHD-symtomresultaten var varierande. Således kan inte interventionen betraktas ha haft en 

tydlig effekt på vare sig grad av mindfulness eller grad av ADHD-symtom. Dessutom förelåg 

flera metodologiska brister. Bättre formulerade interventioner och studier rekommenderas. 
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Samtyckesbegäran Bilaga 1 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) karakteriseras av svårigheter med 
uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet. Det finns anledning att tro att träning i 
förmågan att vara medvetet närvarande (mindfulness) kan minska dessa svårigheter. I 
dagsläget finns dock lite forskning i ämnet, särskilt för ungdomar. Därför har jag, Toni 
Saukko, valt att för min examensuppsats på psykologprogrammet vid Örebro universitet 
utföra en studie om mindfulness för ungdomar med ADHD.  

Under vintern/våren 2011 kommer en mindre grupp ungdomar (14-18 år) med ADHD 
att få genomgå en kurs i mindfulness i Eskilstuna. Syftet är att undersöka om träning i 
mindfulness kan minska deltagarnas ADHD-symtom, framförallt uppmärksamhetsrelaterade 
symtom. Kursen startar i februari och studien beräknas vara klar i maj 2011.  

Deltagarna rekryteras i samarbete med barn- och ungdomspsykiatriska (BUP) 
mottagningen i Eskilstuna. 

Kursen består av 8 veckovisa träffar (70 minuter per gång) där ungdomarna träffas i 
grupp och övar mindfulness under ledning av mig. Mellan träffarna förväntas deltagarna öva 
mindfulness på egen hand. Efter avslutad kurs kommer deltagarna att belönas med ett 
presentkort på SF-bio till ett värde av 100 kr. 

Information om deltagarnas ADHD-symtom och mindfulnessförmåga kommer att mätas 
före, under och efter kursen. Detta görs genom självskattningsformulär, dagliga registreringar, 
datoradministrerat uppmärksamhetstest samt genom ett föräldraskattningsformulär. 
Deltagarna själva svarar på två självskattningsformulär varje vecka, några veckor innan, under 
och några veckor efter kursen. Under samma tidsperiod gör deltagarna även korta dagliga 
registreringar. Deltagarna kommer också att genomföra ett datoradministrerat 
uppmärksamhetstest (QbTest) innan och efter kursen. Föräldrar/vårdnadshavare kommer att 
fylla i ett skattningsformulär innan och efter kursen. 

Den samlade information kommer att förvaras så att obehöriga ej kommer åt den. 
Medan studien pågår förvaras information i låsta delar av BUP-mottagningens lokaler. Efter 
studien kan avidentifierad information komma att sparas i elektronisk form på Örebro 
universitet. Information som presenteras i uppsatsen kommer att vara i avidentifierad form. 
Uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på universitetsbiblioteket i Örebro.  

Medverkan i studien är frivillig och deltagaren kan när som helst välja av avbryta sin 
medverkan. 

 

----------------------------------------------------------------
Avskiljes och postas med bifogat svarskuvert snarast. 

 
Härmed ger jag mitt samtycke att ____________________________ får deltaga i studien. 
           Namn på deltagare 
 
___________________________ _______________________________________________ 
Datum och ort    Underskrift och namnförtydligande 

Ansvarig på Örebro universitet tillika handledare: 
Steven J. Linton, professor i klinisk psykologi, 
ledare för Center for Health and Medical 
Psychology (CHAMP). 
steven.linton@oru.se  
019-30 35 05 
 

Ansvarig på BUP:  
Eeva Tolvanen, leg. psykolog, leg. 
psykoterapeut, enhetschef. 
eeva.tolvanen@dll.se  
016-10 32 63 
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 Bilaga 2 

Mindfulnesskurs för ungdomar med ADHD 

Kursöversikt 
 

Övergripande 
 

Teman för de olika sessionerna: 

1.  Kursintroduktion: Om ADHD, mindfulness och ära känna varandra. 
2.  Mer om mindfulness, nyttan av det och hur det är att öva. Skapa egna mål för kursen. 
3.  Sinnesmedvetenhet: Att observera sig själv och märka när och hur uppmärksamheten far iväg. 
4. Sinnesmedvetenhet: Att observera sig själv och märka när och hur uppmärksamheten far iväg. 

(repetition pga. lågt deltagarantal). 
5.  Kroppsmedvetenhet 
6. Tankemedvetenhet 
7. Känslomedvetenhet 
8. Sammanfattning och framtid 
 
Sessionslängd 

• 70 min inklusive 10 min fika.  
• Sista träffen är 85 min inklusive fika. 

 
Hemuppgifter 

• Öva vardagsmindfulness. Till en början i enstaka kortare situationer till att successivt utökas till fler och 
längre situationer under kursens gång.  

• Öva mindfulnessmeditation dagligen med CD-skiva. Påbörjas efter andra sessionen med fem minuter 
per dag för att utökas till ungefär tio minuter per dag.  

 
Material 

• CD-skiva med mindfulnessövningar i varierande längd (5-15 min). CD-skivan kommer med instruktioner 
om att den är avsedd att användas inom ramen för kursen och att den inte får kopieras eller spridas i 
annat syfte. Information om var ursprungsspåren kommer ifrån och hur man går till väga för att köpa 
dessa framgår också. CD-skivan består av nio spår1 spår 1-3 och 6-8 är av och med leg. psykolog Johan 
Bergstad2, spår 4-5 och 9 är av och med leg. psykolog Fredrik Livheim3.  

• PowerPoint-presentationer 
• Påminnelselappar (ca 4x6 cm) i olika färg och häftmassa. 
• Ett flertal ljud- och filmklipp för hörsel- och synövningar.  

• Godis, kryddor och russin för smak- och luktövningar 
• Småstenar  
• Sammanfattningar 
• Hemuppgiftsinstruktioner 
• Mätinstrument; Dagliga registreringar, MAAS och BADDS. 
• Diplom 

 

Session 1 
 

Syfte 

Att ge deltagarna en första aning om vad mindfulness är, samt hur detta kan vara till nytta för dem. Vidare är 
också syftet att påbörja psykoedukation, att låta dem öva mindfulness samt att bekanta sig med varandra.  

                                                 
1 Källspecifikation (först anges spårnummer på CD-skivan med mindfulnessövningar, därefter spårnummer på 
källskivorna inom parantes): 1(3), 2(4), 3(2), 4(3), 5(4), 6(6), 7(7), 8(5), 9(2). 
2 Bergstad, J. (2010). Dagliga droppar Mindfulness. [CD-skiva]. Garpenberg: Mindfulness now.    
3 Livheim, F. (2007). Medveten närvaro. [CD-skiva]. www.livskompass.se  
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Agenda 

Block 1 (30 min) 

• Alla hälsas välkomna och agendan presenteras. 
• MAAS fylls i och dagliga registreringar samlas in. Information om att de kommer att få fylla i formulär 

varje vecka, samt att formulären skiftar veckovis ges.  

• Två kortare lära-känna övningar genomförs: Den första är en namnövning där deltagarna säger sitt 
namn tillsammans med ett adjektiv som börjar på samma bokstav som namnet och där de ska 
memorera varandras namn. Den andra är en övning där man skakar hand med varandra och byter namn 
med den man just hälsat på.  

• Information om kursen, ramar och regler gås igenom. En kursöverenskommelse presenteras där 
deltagarna går med på att de ska göra sina hemuppgifter, att de ska försöka komma i tid och meddela 
frånvaro i förväg, att ifall de uteblir två gånger i rad utan giltig anledning så leder det till uteslutning, att 
de ska visa hänsyn och respekt mot varandra och kursledaren samt att tystnadsplikt råder för allt 
information om gruppens medlemmar.  

• Information om ADHD ges, bl.a. prevalens och karakteristiska drag. Positiva egenskaper i anslutning till 
ADHD lyfts fram. ADHD kopplas till neurobiologiska olikheter och ramas in som en variation av 
normalfungerande som kan ha både adaptiva och icke-adaptiva aspekter.  

• Information om vad mindfulness är, positiva effekter av mindfulnessövning och hur det kan hjälpa när 
man har ADHD. Framförallt poängteras att mindfulness tränar hjärnan som en muskel.  

 
Rast (10 min)   

• Fika inklusive en kort övning om att vara mindful när man äter och dricker. Deltagarna får testa att ta en 
mindful tugga fikabröd och klunk dryck. Efteråt diskuteras upplevelsen. 

 
Block 2 (30 min) 

• Två mindfulnessövningar genomförs, varpå upplevelser diskuteras både i bikupor och i helgrupp. Den 
första övningen är russinövningen4 (en guidad kortare variant av övningen) och den andra övningen är 
kroppsscanning i fem minuter (spår 1 på CD-skivan).  

• En ytterligare övning presenteras vilken också kommer att vara en av veckans hemuppgifter. Övningen 
går ut på att när deltagaren hör en telefon ringa (eller få ett sms/mms) så ska denne under ett andetag 
koncentrera sig på just det andetaget. En gång, in-ut. 

• Hemuppgifter gås igenom, instruktioner på papper samt formulär för de dagliga registreringarna för 
kommande vecka delas ut. 

• I ring genomför vi en kort runda om hur deltagarna upplevt första träffen. 
 
Hemuppgifter 

• Telefonandetaget: att varje gång de hör en telefon ringa ta ett andetag på ett mindful-sätt.  
• Mindful inledande måltid: att ta en inledande mindful tugga/klunk varje gång de påbörjar en måltid. 
• Fylla i dagliga registreringar. 

 
Material 

• MAAS. 
• Dagliga registreringar. 
• PowerPoint-presentation. 
• Russin. 

• CD-skiva med mindfulnessövningar. 
• Hemuppgiftsinstruktioner. 

 
 

                                                 
4 Williams, M., Kabat-Zinn, J., Segal, Z. & Teasdale, J. (2008). Mindfulness – en väg ur nedstämdhet. Stockholm: 
Natur och kultur.  
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Session 2 
 

Syfte 

Att fortsätta presentera mindfulness, förklara dess nytta, diskutera vanliga svårigheter och motivera för fortsatt 
deltagande. Deltagarna ska specificera egna för kursdeltagande. Dessutom ska tre olika meditativa övningar 
presenteras. Även tips och inspiration för egen övning ska ges.  
 

Agenda 

Block 1 (30 min) 

• Introduktion och agendapresentation. Dagliga registreringar samlas in. 
• Dagens BADDS-ifyllande görs till en mindfulness övning. Kursledaren leder övningen. Diskussion efteråt 

om hur det upplevdes. 
• Diskussion om hur hemuppgifterna gått, vad som har varit svårt, vad har fungerat bra, samt ge tips och 

inspiration för egen övning.  

• Fortsatt psykoedukation med fokus på vad nyttan av mindfulness är.  
• Deltagarna ska specificera egna mål för sitt deltagande. Målen ska vara konkreta, realistiska och handla 

om deltagaren. 
• Mindfulnessövning ramas in som något som tar tid att lära sig och jämförs med att lära sig ett 

instrument eller att bli bra på en sport. 

• Vanliga reaktioner vid övning presenteras och normaliseras. 
 

Rast (10 min) 

• I samband med fikat genomförs en övning där man ska fokusera på lukt, känsla och smak under fikat.  
 

Block 2 (30 min) 

• Tre övningar genomförs med hjälp av CD-skivan. Den första är fem minuter kroppsscanning (spår 1), den 
andra är fem minuter yoga (spår 3) och den tredje är fem minuter sittande meditation (spår 2). Efteråt 
diskuteras deltagarnas upplevelser. 

• Vardagsmindfulness diskuteras och nya hemuppgifter gås igenom.  
• Hemuppgiftsinstruktioner, formulär för kommande veckas dagliga registreringar, samt varsin CD-skiva 

med mindfulnessövningar delas ut.  

• En kort runda om hur träffen upplevts.  
 
Hemuppgifter 

• Fylla i dagliga registreringar. 
• Att välja och genomföra en övning med CD-skiva per dag (spår 1-3).  
• Att öva på att genomföra en valfri vardaglig aktivitet, t.ex. tandborstning eller dusch/bad, varje dag och 

att vara närvarande under genomförandet. 
 

Material 

• BADDS. 
• PowerPoint-presentation. 

• CD-skiva med mindfulnessövningar. 
• Dagliga registreringar. 
• Hemuppgiftsinstruktioner. 

 
 
 

Session 3 
 

Syfte 
Att presentera sinnesmedvetenhet genom olika övningar. Att låta deltagarna försöka observera sig själva och 
lägga märke till när och hur uppmärksamheten far iväg. Att repetera vad mindfulness är. Att tillsammans 
planera vad och när deltagarna ska öva. Att fortsätta inspirera till egen övning.  
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Agenda 

Block 1 (30 min) 

• Introduktion och agendapresentation. Dagliga registreringar samlas in. 
• MAAS fylls i. 
• Diskussion om hur hemuppgifterna gått. 
• Repetera vanliga reaktioner vid egen övning och vad man kan tänka på för att underlätta övningen. 

• En repeterande sammanfattning om vad mindfulness gås igenom och delas ut. 
• En kort övning presenteras där man låter sin uppmärksamhet följa tre andetag för att landa i nuet 

(andningsankaret).  

• Låta deltagarna planera när och var de ska öva den kommande veckan. 
 

Rast (10 min) 

• Fika. 
 

Block 2 (30 min) 

• Tre olika övningar, vardera ca fem minuter, genomförs. Samtliga övningar går ut på att olika sinnen 
aktiveras och deltagaren uppmanas att hålla kvar uppmärksamheten på just det sinnesstimuli övningen 
fokuserar på samt att försöka lägga märke till när uppmärksamhet far iväg åt annat håll och föra tillbaka 
det till övningen. Den första övningen är en synövning där deltagaren instrueras att försöka hålla 
uppmärksamheten på ett videoklipp. Videoklippet är av timelapsekaraktär där olika vinterlandskap gås 
igenom utan ljud. Den andra övningen är en hörselövning, där deltagaren får lyssna på fem olika 
ljudklipp (ca 1 min vardera). Ljudklippen består av regnskogsljud, delfin- och valläten, ljud av regn, 
svallande vågor och fågelkvitter. Den tredje övningen är en smak, lukt och känsel övning där deltagarna 
exponeras för olika sorters godis som är sött, surt och salt. Efter varje övning diskuteras upplevelserna.  

• Olika färgglada lappar delas ut till deltagarna som är dels till för att påminna om att göra övningen 
andningsankaret, samt att väcka och stärka uppmärksamhetsmedvetenhet (uppmärksamhetskoll). 
Deltagarna får lappar där det står: ”andas”, ”vart är din uppmärksamhet just nu?” och ”vad gör du just 

nu?”.  

• Nya hemuppgifter presenteras, hemuppgiftsinstruktioner, samt formulär för dagliga registreringar delas 
ut. 

• Träffen avslutas med en runda om hur träffen upplevts. 
 
Hemuppgifter 

• Fylla i dagliga registreringar. 
• Välja och genomföra en övning med CD-skiva per dag (spår 1-3).  
• Använda påminnelselapparna för att några gånger per dag genomföra (1) andningsankaret och (2) 

uppmärksamhetskollen.  
 
Material 

• MAAS. 
• Dagliga registreringar. 

• PowerPoint-presentation. 
• Sammanfattning av mindfulness. 
• Filmklipp för synövningen 
• Ljudklipp för hörselövningen 
• Godis för smak, lukt och känselövningen 
• Färgglada lappar och häftmassa. 

• Hemuppgiftsinstruktioner. 
 
 

Session 4 
 

Syfte 

Att repetera föregående veckas session pga. ett lågt deltagarantal (1 st). Således är syftet detsamma som 
föregående vecka. Övningarna byts ut och dagliga SMS-påminnelser erbjuds. 
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Agenda 

Block 1 (30 min) 

• Introduktion och agendapresentation. Dagliga registreringar samlas in. 
• BADDS fylls i. 
• Diskussion om hur hemuppgifterna gått. Deltagarna erbjuds dagliga SMS-påminnelser för att komma 

ihåg att göra sina hemuppgifter. 

• Återigen repeteras vanliga reaktioner vid egen övning och vad man kan tänka på för att underlätta 
övningen. 

• Mindfulnessammanfattningen repeteras och delas ut.  
• Andningsankaret presenteras igen samt en ny andningsövning där man räknar samtidigt som man följer 

sina andetag.  

• Deltagarna får planera när och var de ska öva den kommande veckan. 
 

Rast (10 min) 

• Fika. 
 

Block 2 (30 min) 

• En gående meditationsövning genomförs med CD-instruktioner (spår 5). Därefter diskuteras hur den 
upplevdes. 

• På samma sätt som föregående vecka genomförs två sinnesövningar, dvs. att olika sinnen aktiveras och 
deltagaren uppmanas att hålla kvar uppmärksamheten på just det sinnesstimuli övningen fokuserar på 
samt att försöka lägga märke till när uppmärksamheten far iväg åt annat håll och föra tillbaka den till 
övningen. Den första är en hörselövning där fem olika ljudklipp, vardera ca 1 min, används. Ljudklippen 
bestod av regnljud, trummande, klezmermusik, robotljud och svallande vågor. Den andra är en 
smakövning med godis av söt eller sur karaktär. Efter varje övning diskuteras upplevelserna.  

• Olika färgglada lappar delas ut till de deltagarna som ej var närvarande förra veckan och som är till för 
att påminna om att göra övningen andningsankaret, samt att väcka och stärka 
uppmärksamhetsmedvetenhet (uppmärksamhetskoll). Deltagarna får lappar där det står: ”andas”, ”vart 

är din uppmärksamhet just nu?” och ”vad gör du just nu?”.  
• Nya hemuppgifter presenteras, hemuppgiftsinstruktioner, samt formulär för dagliga registreringar delas 

ut. 

• Träffen avslutas med en kortare runda.  
 
Hemuppgifter 

• Fylla i dagliga registreringar. 
• Välja och genomföra en övning med CD-skiva per dag (spår 1-5).  
• Använda påminnelselapparna för att några gånger per dag genomföra (1) andningsankaret eller räkna 

andetagen och (2) uppmärksamhetskollen.  
 
Material 

• BADDS. 

• Dagliga registreringar. 
• PowerPoint-presentation. 
• Sammanfattning av mindfulness. 
• Ljudklipp för hörselövningen. 
• Godis för smak, lukt och känselövningen 
• Färgglada lappar och häftmassa. 

• Hemuppgiftsinstruktioner. 
 
 

Session 5 
 

Syfte 

Att öka medvetenhet och närvaro med särskilt fokus på hur det känns i kroppen när den är i rörelse och vid 
olika ställningar.  
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Agenda 

Block 1 (30 min) 

• Introduktion och agendapresentation. Dagliga registreringar samlas in. 
• MAAS fylls i. 
• Diskussion om hur hemuppgifterna gått. De deltagarna som tidigare tackat nej erbjuds återigen dagliga 

SMS-påminnelser.  

• Deltagarna planerar när och var de ska öva den kommande veckan. 
• En kort gående meditation genomförs. 

 
Rast (10 min) 

• Fika på ett mindful-sätt. Upprepa övningen ”första tuggan/klunken”. 
 

Block 2 (31 min) 

• En övning genomförs i min där deltagarna får lyfta och bära möbler tillsammans. De instrueras att 
fokusera på hur det känns när musklerna spänns, när kroppen vrids etc.  

• En övning genomförs i där deltagarna instrueras att härma kursledaren när denne utför olika rörelser 
samt att hela tiden fokusera på hur det känns i kroppen. Kursledaren hoppar på ett ben, hoppar 
jämfota, står på ett ben och utför några av Thich Nhat Hanhs mindfulnessrörelser5. 

• En variant av en progressiv avslappningsövning6 genomförs där deltagarna sitter vända ifrån varandra. 
• Nya påminnelselappar delas ut till de deltagarna med texterna ”fokus på nuet” och ”ett steg i taget”. 

Dessutom delas flera tomma lappar ut och deltagarna instrueras att själva välja vad det ska stå på dem. 

• Nya hemuppgifter presenteras, hemuppgiftsinstruktioner, samt formulär för dagliga registreringar delas 
ut. 

• Träffen avslutas med en runda.  
 
Hemuppgifter 

• Fylla i dagliga registreringar. 

• Övning med CD-skivan 10 min per dag. Antingen välja spår 6-9 en gång per dag, eller spår 1-5 två gånger 
per dag.  

• Fortsätta använda påminnelselapparna för att några gånger per dag genomföra (1) andningsankaret 
eller räkna andetagen och (2) uppmärksamhetskollen.  

• Välja ut och genomföra en aktivitet där kroppen är i rörelse (t.ex. gå i trappor, lyfta upp mobilen, ta 
på/av kläder) och försöka vara medvetet närvarande i kroppssentasionerna varje gång denna aktivitet 
utförs . 

 
Material 

• MAAS. 

• Dagliga registreringar. 
• Färgglada lappar och häftmassa. 
• Hemuppgiftsinstruktioner. 

 

 
 
 

Session 6 
 

Syfte 

Att bli medveten om tankar, vilken kraft de har att locka fram känslor och att öva sig i att betrakta tankar som 
mentala händelser vilka man kan observera. Dessutom är ett syfte att bli medveten om värderande. Ett 
ytterligare syfte är påbörja avslutningsförberedelsen. 
 

                                                 
5 SoundsTrueVideos. (2008). Thich Nhat Tanh’s Mindful Movements. [YouTube]. http://www.youtube.com/ 
watch?v=oWerJwf3-3I. Publicerad 2008.06.20, hämtad 2011.02.13. 
6 Öst. L-G. (2006). KBT – Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin. Stockholm: Natur & Kultur. 
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Agenda  
Block 1 (30 min) 

• Introduktion och agendapresentation. Dagliga registreringar samlas in. 
• BADDS fylls i. 
• Diskussion om hur hemuppgifterna gått.  
• Information om tankar ges. Vidare presenteras en himmelsbild med moln som metafor för hur man kan 

betrakta tankar, dvs. som moln på våra inre himlar. Dessutom läggs idén fram att ADHD är som att ha en 
himmel med fler moln och där det blåser lite mer än hos andra, vilket beskrivs som ökad möjlighet att 
öva sin uppmärksamhet. Vidare förklaras att mindfulness inte handlar om att stänga av tankar, utan att 
betrakta tankar som något som passerar. Dessutom beskrivs att vi med mindfulness övar oss på att bli 
observatörer, snarare än deltagare.  

• För att demonstrera tankens kraft genomförs en kortare övning där deltagarna instrueras att först tänka 
på ett obehagligt minne och sedan ett positivt minne och lägga märke till vilka känslor som väcks i 
kroppen. 

• En övning genomförs där deltagarna får lukta på olika kryddor och försöka lägga märke till vilka tankar 
som dyker upp hos dem själva. 

 
Rast (10 min) 

• Fika.  
 

Block 2 (30 min) 

• ”Sagan om bonden och hästen” läses upp för deltagarna för att introducera en icke-värderande hållning. 
• Kursledaren går igenom vad det är att icke-döma, och varför det kan vara så svårt. Vidare diskuteras att 

vissa saker behöver man kunna acceptera, men att vi alltid har möjligheten att påverka hur vi förhåller 
oss till dessa. Dessutom diskuteras skillnader mellan värderade och faktiska egenskaper.  

• En värderingsövning genomförs där kursledaren läser upp olika ord (t.ex. polis, rutten, sommar, orm, 
etc.) och deltagarna instrueras att försöka lägga märke till tankar och värderingar som dyker upp. 

• Deltagarna påminns om att detta är den tredje sista träffen. 

• Nya hemuppgifter presenteras, hemuppgiftsinstruktioner, samt formulär för dagliga registreringar delas 
ut. 

• Träffen avslutas med en kortare runda.  
 
Hemuppgifter 

• Fylla i dagliga registreringar. 
• Övning med CD-skivan 10 min per dag. Samma som föregående vecka.  
• Deltagaren instrueras att räkna hur många gånger denne värderar sig själv eller andra under en vanlig 

dag. 

• Att leta rätt på och välja ut en liten sten att ta med nästa gång.  
 
Material 

• BADDS. 
• Dagliga registreringar. 
• Hemuppgiftsinstruktioner. 

 
 
 
 
 

Session 7 
 

Syfte 

Syftet med näst sista sessionen är att öka medvetenhet och närvaro med särskilt fokus på känslor. Liksom 
tankar kommer känslor att ramas in som inre händelser, och att det inte alltid är optimalt att agera utifrån 
dem. Några hanteringsmetoder kommer att presenteras. Ett annat syfte är också att fortsätta förbereda 
deltagarna för det kommande avslutet. 
 



Mindfulness för ungdomar med ADHD  

 

[72]

Agenda 

Block 1 (30 min) 

• Introduktion och agendapresentation. Dagliga registreringar samlas in. 
• MAAS fylls i. 
• Diskussion om hur hemuppgifterna gått.  
• Information om känslor ges. Kursledaren går igenom att känslor kan vara positiva eller negativa och har 

en laddning. Vidare presenteras deras funktion som att de signalerar behov och vägleder och är till hjälp 
för agerande och kommunicerande. Vidare talas det lite om hur ADHD hänger ihop med känslor och att 
man kan ha svårt att reglera dem, att man kan ha en låg frustrationströskel och att man kan reagera 
snabbare och kraftigare än andra. 

• En övning genomförs där deltagarna ska gissa känslan utifrån olika ansiktsuttryck som presenteras för 
dem. 

 
Rast (10 min) 

• Fika. 
 

Block 2 (30 min) 

• Hur man kan förhålla sig till känslor diskuteras och tre hanteringsmetoder presenteras för att hantera 
jobbiga känslor diskuteras: (1) Himmelsmetaforen används för att belysa att man kan försöka låta 
”känslomolnet” passera. (2) Kursledaren har skapat en akronym som presenteras som ett 
minnesverktyg: VAL, där V står för ”vilken är känslan”, A står för ”acceptera den”, L står för ”lyssna på 

vad mer som finns på himlen (t.ex. andra känslor, kroppsförnimmelser, tankar)” och att slutligen att man 
har ett val i hur man ska förhålla sig (t.ex. släppa taget, eller fördjupa sig i känslan). (3) Användandet av 
en känslosten, dvs. en liten sten som deltagaren har med sig som den tar tag i ifall nåt händer som gör 
denne upprörd eller ledsen. De som inte tagit med en sten får varsin av kursledaren. Deltagarna 
instrueras att hålla stenen i handen och säga till sig själva på inandningen; ”andas in, jag vet att jag är 

arg (eller vilken känsla det nu är)”, och på utandningen; ”andas ut, jag tar hand om min känsla”, och att 
göra detta tills känslan svalnat. 

• En övning genomförs där deltagaren instrueras att lägga märke till egna känslor när de tänker tillbaka på 
något obehagligt som hänt. Att försöka använda metoderna vi pratat om. Efteråt diskuteras hur det 
upplevdes och ifall det var svårt. 

• En ytterligare övning genomförs där deltagarna instrueras att lägga märke till egna känslor och skriva 
ner dem när jag läser upp olika påståenden där jag gjort något bra eller dåligt. Efteråt diskuterades hur 
det upplevdes. 

• Deltagarna påminns om att detta är den näst sista träffen. 
• Nya hemuppgifter presenteras, hemuppgiftsinstruktioner, samt formulär för dagliga registreringar delas 

ut. 

• Träffen avslutas med en runda.  
 
Hemuppgifter 

• Fylla i dagliga registreringar. 
• Övning med CD-skivan 10 min per dag. Samma som tidigare.  
• Deltagaren instrueras att lägga märke till positiva och negativa känslor under veckan samt att hantera 

obehagliga känslor med de metoder vi gått igenom.  
 
Material 

• MAAS. 
• Dagliga registreringar. 

• Hemuppgiftsinstruktioner. 
• Småstenar (för dem som inte gjort hemuppgiften) 
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Session 8 
 

Syfte 

Syftet med sista sessionen är att sammanfatta kursen och att inspirera för egen övning i framtiden. Ett 
ytterligare syfte är att tacka alla deltagare och utvärdera kursen. 
 
Agenda 

Block 1 (35 min) 

• Introduktion och agendapresentation. Dagliga registreringar samlas in. 
• En kortare övning: andningsankaret. 
• Kursledaren sammanfattar kursen och ett sammanfattande häfte delas ut. 
 
Rast (15 min) 

• Avslutningsfika. 
 

Block 2 (35 min) 

• Skriftlig kursutvärdering genomförs. 

• Muntlig kursutvärdering där deltagarna ombeds att relatera till sina egna mål med kursen, att reflektera 
ifall något är annorlunda.  

• I grupp diskuteras hur man kan fortsätta på egen med mindfulnessövning, vad man tar med sig ifrån 
kursen.  

• Information om eftermätningar ges och att de efter alla mätningar kommer få sin belöning (presentkort 
på SF-bio till ett värde av 100 kr). 

• MAAS och BADDS fylls i.  
• Diplom delas ut och deltagarna tackas för sitt deltagande och kursen avslutas.  

 
Material 

• MAAS. 
• BADDS. 
• Kurssammanfattningar. 

• Diplom. 
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Bilaga 3 
Dagliga registreringar 

 

Namn:_______________________________       Vecka: X - Y 

 
 
Instruktioner: Här under finns några frågor du ska svara på. Använd skalan 1 till 10 för att svara 
på de två första frågorna. Fyll i antal minuter för den tredje frågan. Kom ihåg att svara varje dag 
och utifrån hur du upplevt det senaste dygnet.  
 
 
 
1. Hur väl har du kunnat hålla uppmärksamheten på det som händer i nuet? (Dvs. ej varit 
upptagen av tankar på det som hänt eller det som kommer att hända i framtiden.) 
 

1 � � � � � � � � 10 
    Inte alls         Väldigt mycket 
 

V. X V. Y 

Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag 

 

       Ange en siffra  
1-10, samma  
tid varje dag 

 
 

 
2. Hur mycket har din uppmärksamhetsförmåga stört dig under dagen. (T.ex. att du inte 
kunnat rikta, eller hålla kvar din uppmärksamhet så mycket som du önskat eller situationen krävt.)  
 

1 � � � � � � � � 10 
    Inte alls         Väldigt mycket 
 

V. X V. Y 

Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag 

 

       Ange en siffra  
1-10, samma  
tid varje dag 

 
 
 
3. Ungefär hur många minuter har du tränat mindfulness under dagen?  
 
 

V. X V. Y 

Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag 

 

       Ange antal 
minuter, 
samma tid 
varje dag 
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 Bilaga 4 

Utvärderingsenkät 
 
 
1. Hur tycker du kursträffarna varit? 
 
Mycket bra  Bra   Sådär  Dåliga  Mycket dåliga 

 
 
2. Hur väl förstår du vad som avses med ”mindfulness”? 
 
Mycket bra  Bra   Sådär  Dåligt  Mycket dåligt  
 
 
3 a. Upplever du att din mindfulnessförmåga förändrats under kursens gång? 
 
Ja  Nej  Vet ej 

 
 
3 b. Om Ja, hur?     
 
Blivit bättre  Blivit sämre 

 
 
3 c. Om Ja, hur mycket på en skala 1-5 (1= väldigt lite, 5= väldigt mycket)?   
 
1 2 3 4 5 

 
 
4. Hur väl har du nått dina egna mål på en skala 1-5 (1= inte alls, 5= helt och hållet)?  
 
1 2 3 4 5 

 
 
5. Hur stor nytta har du haft av kursen? 
 
Inte alls  Lite  Sådär  Ganska mycket Mycket 

 
 
8. Hur tycker du att övningarna varit? 
 
Mycket svåra   Svåra   Sådär   Lätta   Mycket lätta 

 
 
7. Hur tycker du att övningarna varit? 
 
Mycket tråkiga  Tråkiga  Sådär   Roliga   Mycket roliga 

 
 
8. Hur har det gått att öva på egen hand? 
 
Mycket bra  Bra   Sådär  Dåligt  Mycket dåligt  
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9. Vad har varit bra med kursen? 
 

 

 

 

 

 

 
  
10. Vad har varit dåligt med kursen? 
 

 

 

 

 

 

 
 
11. Kommer du att fortsätta träna på egen hand? 
 
vet ej   nej   ibland  ofta 

 
 
12. Tror du att du i framtiden kommer ha någon nytta av det du lärt dig under kursen? 
 
Ja  Nej 

 
 
13. Övriga kommentarer: 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 


