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Inledning
I våra arbeten som familjebehandlare, KBT-terapeuter och konsultativt stöd till skolor,
förskolor och olika LSS-boenden ser vi behov av ökad förståelse och medvetenhet över vad
exekutiva funktioner är. Vi vill även visa vilka konsekvenser nedsättningar inom dessa
funktioner kan ge i vardagen samt inspirera till tänkbara modeller för att arbeta med detta. Vi
har valt att fokusera på nedsättningar i exekutiva funktioner när det gäller personer med adhd
men vi ser även att förståelse, konsensvenser och strategier gällande adhd är väl överförbart
till andra tillstånd som har dessa nedsättningar. Texten och modeller är fritt att användas, men
nämn gärna källan.

Exekutiva funktioner
Exekutiva funktioner är högre ordnade kognitiva funktioner som ansvarar för kognitiv
kontroll av tankar och handlingar. Dessa funktioner hjälper oss att styra och reglera vårt
beteende på ett effektivt sätt så att vi kan handla utifrån internt representerade mål och
önskningar snarare än att endast låta oss drivas av yttre stimuli. De har som syfte att hjälpa
oss att välja och genomföra aktiviteter på det sätt som blir mest fördelaktigt för oss själva,
både kort- och långsiktigt i den situation vi befinner oss i. I barndomen är de viktiga för
aktiviteter såsom att följa regler, komma ihåg instruktioner och hålla tillbaka
inkorrekta/opassande beteenden. Funktionerna förändras dramatiskt under barndomen och
varierar mycket från person till person vid en given ålder och bedöms färdigutvecklade i sena
tonår eller tidig vuxen ålder. Vi är knappt medvetna om dessa mentala processer. Ingen
märker egentligen när de pågår i oss. De tillhör de saker som vi vuxna ”gör i huvudet”
dagarna i ända, när vi väljer vad vi skall göra i olika situationer. Det är vad vi kallar ”att tänka
efter”.
Nedsättningar i exekutiva funktioner ingår i flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
som exempelvis adhd och autism, men förekommer även i många andra tillstånd som
posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, utmattningssyndrom och förvärvade hjärnskador.
Exekutiva funktioner verkar tillsammans, men kan orsaka funktionsnedsättningar var för sig.
De exekutiva funktionerna liknas ibland som de olika sektionerna i en symfoniorkester som
spelar tillsammans för att skapa sammanhängande, vacker musik. Det är när de här exekutiva
funktionerna verkar tillsammans som självkontroll blir möjlig hos människor. (Barkley, 2013)
Exekutiva funktioner: (Brown, 2016)
•
•
•
•
•
•

styr hjärnans verksamhet, de utgör mekanismen för ”självreglering”
de förmågor som gör att en person kan utföra självständiga, meningsfulla handlingar.
mognar senare hos personer med adhd, ibland upp till 2 - 3 år senare
reglerar informationsbearbetning
är inte detsamma som intelligens eller begåvning
är situationsbundna, i vissa situationer fungerar exekutiva funktioner bra medan i
andra situationer kan de fungera sämre
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Svårigheter inom exekutiva funktioner påverkar en individs funktionsförmåga inom många av
livets områden, t ex förmågan:
•
•
•
•

att klara arbete och skola.
att fungera självständigt i vardagen.
att utveckla och behålla sociala relationer.
att upprätthålla utvecklande intressen och fritidsaktiviteter.

När det gäller adhd understryker Brown med flera att det inte att det inte handlar om en
beteendestörning, utan en utvecklingsmässig störning av hjärnans styrsystem - dess exekutiva
funktioner. De flesta forskare är eniga om att benämningen exekutiva funktioner bör användas
om de hjärnfunktioner (i hjärnans elektriska system) som sätter igång, samordnar, styr och
reglerar andra kognitiva funktioner.
Vissa forskare som exempelvis Anderson et al. (2008) delar ibland upp de exekutiva
funktionerna i två delar:
Det som man ibland benämner som ”kalla” exekutiva funktionerna handlar om att kunna sätta
upp ändamålsenliga mål, planera och organisera sig själv i förhållandet till målet, lösa
problem, bromsa (och styra) impulser, vara kognitivt flexibel och kunna stämma av det man
gör mot målet. (Kendall, 2015)
De varma exekutiva funktionerna hänger ihop med vår förmåga att kontrollera vårt beteende
och våra känslor samt reglera våra affekter. Det handlar också om förmågor som empati,
förmåga att sätta sig in i hur andra människor tänker och känner och förmågan att reglera sina
känslor. Uppdelningen i de olika områdena av exekutiva funktioner är en teoretisk modell, i
verkligheten är de olika aspekterna intimt förknippade med varandra.

Figur 1 fritt efter Brown, (2016 )
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1. Aktivering:
att organisera uppgifter och material, beräkna tid, prioritera bland uppgifter, sätta igång med
arbetsuppgifter. Personer med adhd uppger att de har ständiga problem med att de hela tiden
skjuter upp saker. De väntar med att ta itu med en uppgift - även en uppgift som de inser är
mycket viktig för dem - till absolut sista minuten. Det är som om de behöver höja sin
stressnivå och därigenom sin aurosal (aktivitetsnivå) för att komma igång. Det är som om de
inte kan få igång sig själva förrän det är akut nödvändigt att göra uppgiften.
2. Fokus:
att fokusera, behålla fokus och flytta fokus från en uppgift till en annan. Vissa personer liknar
sina fokuseringsproblem vid att försöka lyssna på bilradion när man avlägsnar sig från
sändaren och signalen stundtals blir svagare: detta gör man kan uppfatta delar men kanske
missa helheten. En del personer uttrycker att de lätt distraheras, inte bara av saker som händer
omkring dem, utan även av sina egna tankar. Andra gånger fastnar de på en uppgift och/eller
blir oförmögna att övergå till en annan fast de borde göra det.
Dessutom är det svårt för många att koncentrera sig på att läsa. De förstår i allmänhet de ord
de läser, men måste läsa om och om igen för att fullt ut förstå och komma ihåg innebörden.
För personer inom autismspektrat är ofta förmågan att skifta fokus (kognitiv flexibilitet) en
stor utmaning.
3. Ansträngning:
att reglera vakenheten, fortsätta att anstränga sig, upprätthålla motivationen och styra
hastigheten. Många med adhd uppger att de klarar kortvariga projekt bra, men har mycket
svårare att upprätthålla energin över en längre tid. De tycker också att det är svårt att få
uppgifter färdiga i tid, i synnerhet när det gäller fördjupning av skrivuppgifter. Flera har även
kroniska problem med regleringen av sömn och vakenhet. Detta på grund av
insomningssvårigheter samt att de har svårt att varva ner mentalt (eftersom de inte kan stänga
av sina tankar) är de ofta uppe för sent på kvällarna. När de väl somnar sover de ofta som
djupt och har mycket svårt att stiga upp på morgonen.
När det gäller motivation finns det en ökande evidens på att personer med adhd kan ha
nedsättning när det gäller faktorer som påverkar den inre motivationen. (Volkow et al. 2011
samt Heinrich et al. 2017).
Barkley beskriver ibland adhd som ”motivation deficit disorder”.
Många aktiviteter vi gör i livet är intressanta och mer stimulerande i början. När vi upprepat
dem ett antal gånger är det inte lika intressant längre. Vi vänjer oss vid situationen.
Vad är det då som gör att vi gör saker som är tråkiga? Det är bland annat vår förmåga att
föreställa oss långsiktiga mål, som gör att vi kämpar vidare. Vår vetskap om att det kommer
en belöning som skall komma är tillräckligt motiverande för det ska få en mening och att vi
skall fortsätta kämpa vidare.
För många med adhd kan det vara svårt att motivera sig om man inte får omedelbar
feedback/belöning. Det är inte ovanligt att man tröttnar fort på olika aktiviteter och man styrs
ofta av omedelbara (korta) konsekvenser.
Det system i hjärnan som gör att man upplever motivation utgörs av biokemiska processer.
När det gäller personer med adhd har forskare funnit att de har sämre funktion i de nätverk
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som gör att vi upplever oss motiverade. Det finns en fysiologisk bakgrund till
motivationsbristerna. (Sörngård, 2014).
Personer med adhd kan motivera sig själva när de inte har yttre belöningar som sporrar, men
är i högre grad än andra beroende av ”att känna för det”. Personer med adhd har ofta under
lång tid använt känslor som en strategi att skapa inre drivkraft och höja sin aktivitetsnivå.
Adhd gör det svårt att behålla motivationen för att avsluta uppgifter.
När uppgifter upplevs som ointressanta kan det bero på avsaknad av känslor för att göra dem.
Känslor är extremt starka drivkrafter. Det är till och med så att känslor är själva källan till
självmotivation. (Barkley, 2013).
4. Emotion:
att hantera frustration och nyansera känslor. Även om diagnosmanualen DSM-5 inte betraktar
symtom vilka har med känslohantering att göra som en aspekt av adhd, beskriver många med
denna störning att de har kroniska problem med känsloreglering, att hantera frustration, vrede,
oro, besvikelse, lust och andra emotioner. Personer med adhd kan uttrycka att känslorna tar
över deras tankar som när ”ett virus invaderar datorn”, och det blir omöjligt för dem att ägna
uppmärksamhet åt något annat. De har mycket svårt att sätta emotionen i rätt perspektiv, att
bortse från den och gå vidare med vad de måste uträtta.
Att reglera känslor: emotion regulation skills: “We want to be the captain of your ship, the
king or queen of your castle, the controller of your own emotions.” (Rathaus & Miller, 2015)
5. Minne:
att ha nedsättningar inom EF innebär ofta svårigheter med närminnet på grund av nedsatt
arbetsminne och uppmärksamhet. De kan beskriva svårigheter att hålla en eller flera saker i
huvudet medan de utför andra uppgifter. De klagar dessutom ofta över att de inte vid behov
kan få fram information som de har lärt sig ur minnet. (Brown, 2016).
6. Handling:
att styra och reglera självständiga handlingar. Många personer med adhd, även de som inte
har problem med hyperaktivitet, uppger att de har kroniska problem med att reglera sina
handlingar.
De uttalar sig, agerar och tänker ofta alltför impulsivt och drar alltför snabba och felaktiga
slutsatser. Personer med adhd uppger även att de har problem med att överblicka och förstå
det sammanhang där de interagerar. De kan misslyckas med att lägga märke till när andra
människor är konfunderade, sårade eller arga på grund av vad de just har sagt eller gjort och
kan därför inte modifiera sitt beteende efter de specifika omständigheterna. De beskriver att
de har ständiga svårigheter att reglera takten på sina handlingar, att sakta ned eller skynda sig
utifrån vad specifika uppgifter kräver. Förmåga att kontrollera sina handlingar och hämma
impulsiva handlingar är en mycket viktig aspekt av exekutiva funktioner. (Brown, 2016)
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Modell över hur stora nedsättningar gällande uppmärksamhet och
impulsivitet kan påverka en persons liv.
Modellen nedan förklarar hur nedsättningar inom uppmärksamhet och impulsivitet påverkar
personens liv. Dessa livserfarenheter där misslyckanden och underprestationer blir en vardag
skapar negativa automatiska tankar om den egna personen och låg självkänsla. Detta i sin tur
påverkar känslorna som kan ge ångest och depression som följd. Eftersom många personer
har svårigheter att fullt ut kompensera för sina ”adhd-symtom” med strategier så kan resultatet
bli en livslång funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättningar
inom:



uppmärksamhet
impulsivitet

Misslyckanden med
att använda
kompensatoriska
strategier i form av:

Historia av




misslyckanden
underpresteranden
relationsproblem





Negativa tankar och
övertygelser (med andra ord

Känslomässiga
störningar

negativa tankar om sig själv och
låg självkänsla)






organisering
planering
hantera ständigt
framskjutande,
undvikanden och
distraherande stimuli

depression
skuld
ångest
ilska

Funktionsnedsättning

Figur 2 är hämtad från Safren et al. (2004) och är fritt översatt till svenska.

Förmågor – konsekvenser - strategier
Nu följer några exempel på hur nedsatta exekutiva funktioner kan påverka förmågor, vilket
får olika konsekvenser i vardagen samt olika strategier och anpassningar som kan vara
hjälpsamma. Matriserna är långt ifrån heltäckande när det gäller dessa områden och ska mer
ses som tankestöd och möjlighet för att själv fylla på i de olika rutorna.
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1. Nedsättning i EF Aktivering

Påverkar förmågan att:

Konsekvenser i vardagen:

Strategier/anpassningar:

Komma igång

Svårt att få saker gjorda

Schema, påminnelser och
checklistor.
Bryta ner uppgiften.

Att påbörja en för personen
”tråkig” uppgift

Skjuter upp

Starta med denna uppgift när
man har mest energi. Innan
man gör något mer
intressant uppgift.

Ha en känsla för tid

Påbörjar inte aktiviteter i
tid, missar tider

Timstockar, timers, kalender
veckoschema

Svårt att utvärdera bakåt i
tiden

Visualisering exempelvis
tidslinje, bildstöd.

Gör det ”roliga”, missar det
viktiga.

Att prioritera

Tidsuppfattning
Ha en inre tid för framåt
och bakåt
Prioritera mer utifrån
”viktighet” än lust

A. idag
B. imorgon
C. inom en månad
Att tänka på
konsekvenserna av sitt
handlande

Går enbart på korta
konsekvenser

Situation (S)
I klassrummet
(Elev förstår inte uppgift,
blir rastlös, ”kryper i
kroppen).

Beteende (B)
Går upp och stör kamraterna
och läraren

Konsekvensanalys
(se exempel nedan)
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Konsekvens (K)
För eleven: Minskat inre
obehag och uppmärksamhet
För kamraterna: Störda och
irriterade
För läraren: Tillrättavisar

2. Nedsättning i EF Fokus
Påverkar förmågan att:

Konsekvenser i vardagen:

Strategier/anpassningar:

Behålla fokus över tid och
stänga ute störande stimuli.

Blir distraherad av sig själv
och det som händer runt om

Begränsa störande stimuli,
rumsligt, auditivt, visuellt.
Exempelvis genom:
Hörselkåpor, lyssna på
musik, avskilt mindre
sammanhang,

Skifta fokus i ett samtal
med flera personer i en
stökig miljö

Missar och missuppfattar

Fokusera på en person i
taget.
Föreslå att en person pratar
i taget.

Ta in, bearbeta och lagra
muntliga instruktioner

Missuppfattar då man
”tappar tråden” Kommer
inte ihåg eller igång.

Tydliga, kortfattade gärna
visuellt förstärkta
instruktioner
Ge möjlighet att mottagaren
får använda fler sinnen vid
instruktioner.
Få hjälp med att skriva ner.
Använda olika färger för att
lyfta fram nyckelord.
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3. Nedsättning i EF Ansträngning

Påverkar förmågan att:

Konsekvenser i vardagen:

Strategier/anpassningar:

Motivera sig själv

Låg uthållighet för det som
inte känns lustfyllt

Bryta ner i överblickbara
moment

Låg uthållighet för det som
inte känns lustfyllt

Kontinuerlig feedback –
bekräftelse

Komma igång med
uppgifter
Fortsätta att anstränga sig

Belöna sig själv
Upprätthålla energi och
motivation över tid

Låg uthållighet för det som
inte känns lustfyllt

Pauser och rörelse
Arbeta tillsammans med
någon
Hålla händerna sysselsatta,
ex klottra, stressboll. Sitta
på pilatesboll.
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4. Nedsättning i EF Emotion
Påverkar förmågan att:

Konsekvenser i vardagen:

Strategier/anpassningar:

Hantera frustration, att
nyansera känslor

Känslorna tar över tankarna

Lågaffektivt bemötande
från omgivningen
Föra dagbok över känslor
och eventuella utbrott, se på
triggers
Känsloskola

Använda känslor på ett
konstruktivt och sätt

Svårare få en realistisk bild

Träna mindfulness-tekniker
exempelvis SOAL (Stoppa
tanken, observera,
acceptera, låt gå)

Fatta förnuftiga beslut

Känslorna tar över tankarna

Identifiera och utvärdera
om känslorna är
hjälpsamma
Självinstruktion
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5. Nedsättning i EF Minne

Påverkar förmågan att:

Konsekvenser i vardagen:

Strategier/anpassningar:

Använda arbetsminnet och
lagra in information

Stor energiåtgång

Minnesstöd t ex: kalendrar,
fickminne för inspelningar
och andra appar.

Svårt att hinna lagra samt
att arbetsminnet processas
långsammare

Anteckningar i förväg
Studieteknik t ex mindmap.
En instruktion i taget
Mer tid för inlärning och
repetition
Förförståelse inför uppgifter
– nyckelord och
sammanhangsmarkering
Minimera andra störande
sinnesintryck

Kunna ta fram
minnen/information

Svårt att få fram/visa det
man egentligen kan

Visuellt stöd –
minnesanteckningar, foton.
Ge ledord, mer tid och
möjlighet att besvara
muntligt.
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6. Nedsättning i EF Handling

Påverkar förmågan att:

Konsekvenser i vardagen:

Strategier/anpassningar:

Styra sig själv

Tänka (efter) innan
handling eller tal.

Anpassa miljön – minimera
stress och intryck

Svårt att få överblick innan
handling

Arbeta med korta och långa
konsekvenser visuellt

Svårt hantera
energikrävande (tråkiga)
uppgifter.

Förståelse från
omgivningen att det inte
handlar om ”han kan bara
han vill”.

(inhibera)

Agerar oövertänkt.
Värdera egna handlingar.
Träna på att skriva ner på
papper och räcka upp
handen

Prata rätt ut

Fysisk aktivitet
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Bilaga

Brown om Barkleys modell
För närvarande är den mest erkända modellen av adhd den som framlagts av Russell Barkley,
där han definierar det som en nedsättning av exekutiva funktioner. Den är mycket lik den
modell som framlagts av Brown ovan, bortsett från tre viktiga aspekter. (Brown, 2016).
För det första gäller Barkleys modell endast individer med den kombinerade typen av adhd
som omfattar både hyperaktivitet och impulsivitet, inte den som främst omfattas av
ouppmärksamhet.
För det andra lyfter Barkleys modell fram inhibering, förmågan styra sina impulser som den
primära av de olika aspekterna av adhd. Browns modell innefattar förmågan till självreglerad
handling som ett av sex symtomkluster, av vilka inget är mer betydelsefullt än de andra.
För det tredje beskriver Barkley de exekutiva funktionerna som i huvudsak medvetna,
viljemässiga handlingar; han placerar mindre medvetna och mer automatiska funktioner, som
vakenhet, uppmärksamhet och minne, på en lägre, ”för-exekutiv" nivå som för honom är
något helt annat än exekutiva funktioner. Brown hävdar däremot att exekutiva funktioner
främst är automatiska, utan avsikter eller medvetna val.
Personer med väl utvecklade exekutiva funktioner använder språket och den inre
föreställningsförmågan som redskap att reglera beteendet. Till exempel så för vi hela tiden ett
resonemang med oss själva på ett automatiserat sätt, men också mer medvetet. Vi kan också
visualisera (som inre bilder eller som små filmer) en framtida eller tidigare inträffad händelse.
Vad vi säger till oss själva eller föreställer oss kan vara mycket olika och sker i varierande
tempo. Personer med adhd upplever ofta att tankarna rusar förbi. Vi kan tänka/föreställa oss
ett positivt eller negativt utfall. Vid adhd är det vanligt att man på grund av upprepade
misslyckande och emotionell instabilitet har mycket negativt färgade tankar och
föreställningar. Detta är också en viktig faktor som påverkar om vi använder våra exekutiva
funktioner på ett effektivt sätt. Till exempel en tanke som ”jag kommer ändå bara att
misslyckas” eller ”jag är ju helt värdelös” kan förväntas påverka flera exekutiva funktioner
som aktivering, fokus, ansträngning och emotion.
Att få hjälp till nya positiva upplevelser av att klara saker är därför ett mycket viktigt mål för
en god och lyckad pedagogisk insats för personer med adhd.
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Faktagranskad av Sig-Britt Jutblad, leg psykolog, specialist i neuropsykologi
Illustratör Marianne Jutblad
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