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KOGNITIVA FUNKTIONER VID UTMATTNINGSSYNDROM:  
NORMALDATA FÖR KOGNITIVA SCREENINGBATTERIET (KSB)∗ 

 
Maria Eklund 

 
En dramatisk ökning av långtidssjukskrivning p. g. a. psykisk ohälsa, 
ofta stress, har skett de senaste åren. Sedan 2005 finns diagnosen 
utmattningssyndrom (UMS). Många med UMS upplever att de får 
sämre minne och koncentration. Det finns mycket lite forskning om 
kognitiva funktioner vid UMS, däremot en del på närliggande 
diagnoser som chronic burnout (CBO) och chronic fatigue syndrom 
(CFS). Denna forskning visar att kognitiva nedsättningar finns hos 
drabbade. Kognitiva funktioner är ett komplext system där olika tester 
mäter olika aspekter. Testresultat kan påverkas av bl. a. ålder, 
utbildning och intelligens. Forskning pågår för att undersöka om 
Kognitiva Screeningbatteriet (KSB) kan användas för att mäta 
kognitiva funktioner vid UMS. Föreliggande studie baseras på 
testningar med KSB på friska personer i syfte att få en kontrollgrupp 
för fortsatta studier om personer med UMS. Skillnader i resultat som 
beror på kön, ålder och utbildning undersöktes också. Den äldsta 
gruppen, 46-56 år, fick signifikant sämre resultat på Stroop test och 
Symbol Digit Modalities Test (SDMT). Personer med eftergymnasial 
utbildning fick signifikant bättre resultat på Minnestestet och SDMT. 
Fortsatt forskning om UMS är viktigt p. g. a. de samhällskostnader 
som sjukskrivningar innebär och p. g. a. det personliga lidandet för 
drabbade personer och deras anhöriga. 

 
Stress är allmänt förekommande bland människor men sårbarheten för stress och hur man 
hanterar den varierar. Stress kan orsaka kognitiva funktionsnedsättningar på t. ex. 
koncentration och minne men även ge upphov till fysiska och psykiska besvär och sjukdomar. 
Den yttersta stressreaktionen är kanske att drabbas av s.k. utmattningssyndrom (UMS) med 
ett fullständigt mentalt och fysiskt sammanbrott. Psykologiska och neurologiska (kemiska, 
biologiska) system är till stor del parallella processer och det går inte att bortse från något av 
dessa system då man vill undersöka mänskligt beteende och människors upplevelser. 
 
Utifrån klinisk erfarenhet finns det ofta liknande svårigheter hos personer med begynnande 
demens som hos personer med UMS (personlig kommunikation Ellbin 16 april 2007). En 
skillnad är dock att de kognitiva funktionsnedsättningarna vid utmattning ofta kommer i ett 
stadium då problemet är fullt utvecklat och har funnits en tid (Almén, 2007). För närvarande 
pågår forskning för att undersöka kognitiva funktionsnedsättningar hos personer med UMS 
men jämförande data för unga friska personer saknas. Denna studie syftar till att ta fram sådan 
jämförelsedata. 
 

                                                
∗ Tack alla som har bidragit till skapandet av denna uppsats! Flera personer har varit till stöd och hjälp; mina 
handledare Ulf Lundberg och Susanne Ellbin, men även Ingibjörg Jonsdottir och Arto Nordlund. Framförallt vill 
jag dock tacka alla som ställt upp som testpersoner; utan er hade inte denna uppsats kunnat genomföras! 
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Kogn i t i va  f unk t ione r  
Koncentration och minne är viktiga kognitiva funktioner, men de kognitiva funktionerna 
utgör ett komplext system av ett flertal processer. Man kan skilja på fyra typer av kognitiva 
processer; perceptions, minne, tanke och språk (Almén, 2007). Perception handlar om att 
objekt i omvärlden identifieras på ett korrekt sätt. I en minnesprocess jämförs objekten med 
representationer av objekt i minnet. I tankeprocessen avgörs om ett objekt matchar ett objekt i 
minnet och genom språket ger man uttryck för reaktionen på objekten (Gazzaniga, Ivry & 
Mangun, 2002). Kognitiva funktioner handlar alltså om individens informationsprocessande 
d. v. s. att hämta in, bearbeta och använda information från omvärlden. Kognitiva funktioner 
omfattar varseblivning, tankar, minnen, omdöme, uppmärksamhet m.m. De omfattar även 
exekutiv förmåga som innebär bl. a. förmåga att ”hålla många bollar i luften”, ”hålla en röd 
tråd” i ett samtal och att fokusera sin uppmärksamhet (Jonsdottir & Ellbin, 2007). 
 
Tänkande och språk hör alltså ihop men är skilda funktioner. Tänkande handlar om att få 
idéer och att få nya idéer utifrån gamla. Språk är förmågan att koda idéer till signaler för 
kommunikation till någon annan (Kandel, Schwartz & Jessell, 2000). Språklig förmåga anses 
vara en av de mest avancerade kognitiva funktionerna. Den är beroende av minne, 
abstraktions- och kategoriseringsförmåga och förmåga att resonera logiskt (Ahlsén i Nyman 
& Bartfai (red.), 2000). Uppmärksamhet inkluderar sinnesförnimmelse och perception men 
även en aspekt av medvetande. Uppmärksamhet kan aktivt riktas men även fungera på ett 
omedvetet plan. Uppmärksamhet är att flytta fokus från vissa saker för att aktivt bearbeta 
andra (Gazzaniga, Ivry & Mangun, 2002). 
 
Inlärning är att tillgodogöra sig ny information. Minne är inlärning i ett tillstånd som gör att 
det inlärda kan plockas fram vid en senare tidpunkt. Inkodning refererar till processen att ta 
emot och lagra information. Inkodningen har två stadier; registrering av sinnesförnimmelser 
och konsolidering som skapar en starkare representation över tid. Lagring av minnen skapar 
ett permanent arkiv. Framplockning ur minnet är sedan en väsentlig funktion för att skapa en 
medveten representation eller för att utföra ett inlärt beteende (Gazzaniga, Ivry & Mangun, 
2002). 
 
Episodiskt minne är det system som mottar och lagrar information om temporalt och spatialt 
bestämda händelser. Informationen är alltså daterad i tid och rum och knuten till en specifik 
person. Inkodningen, d. v. s. bearbetningen av informationen vid inlärningstillfället 
(encoding) anses vara en kritisk faktor för inlärningsresultatet. Inkodningen underlättas om 
det finns någon systematisk ordning eller om man har relevanta förkunskaper att förknippa det 
nya materialet med (Almkvist i Nyman & Bartfai (red.), 2000).  
 
Hjärnan har en oerhörd kapacitet för att inhämta information men förmågan att aktivt bearbeta 
informationen är begränsad. Denna skillnad i kapacitet och förmåga kräver filtrering och 
sortering av informationsflödet så att det som är viktigast får företräde. Studier av hjärnan har 
visat att hos en människa som aktivt bearbetar information som kräver koncentrationsförmåga 
och korttidsminne, filtreras samtidigt inre stimuli, t. ex. smärta, och yttre stimuli, t. ex. 
störande ljud, så att dessa stimuli inte ska ta över det medvetna processandet av information. 
Men denna kapacitet är begränsad och överskrids den påverkas prestationsförmågan (Ghatan i 
Ekman & Arnetz (red.), 2005). 
 
Exekutiv förmåga inkluderar förmåga att ta initiativ, planera och att tänka långsiktigt. 
Kognitiva störningar av exekutiva funktioner kan innebära en oförmåga hos individen att 
tillägna sig ett vardagligt erfarenhets- och automatiskt handlingsmönster, som är viktigt för ett 
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socialt liv. För omgivningen är denna funktionsbrist ofta svår att förstå och irriterande genom 
att tillsynes enkla aktiviteter inte genomförs (Lundin & Ohlsson, 2002). 
 
 

Utmat t n ing s syn dr om 
Den dramatiska ökningen av långtidssjukskrivningar som skett i Sverige sedan 1997 beror till 
stor del på en ökning av den psykiska ohälsan, inte minst stressrelaterade tillstånd. Trots detta 
är kunskapen om dessa tillstånd inte tillräcklig och det är mycket som är oklart när det gäller 
t. ex. diagnosticering, behandling och rehabilitering. Förslag till diagnostiska kriterier för 
utmattningssyndrom har framlagts i en rapport av en expertgrupp på uppdrag av 
Socialstyrelsen. Utmattningssyndrom blev en diagnos enligt ICD-10 den 1 januari 2005. 
Utmattningssyndrom är alltså föreslaget av Socialstyrelsen som den diagnos som framförallt 
ska användas för stressrelaterad utmattning (Socialstyrelsen, 2003). 
 
Stress kan definieras som de observerbara psykologiska och fysiologiska konsekvenser som 
uppträder till följd av kort- eller långvarig psykosocial eller fysikalisk påfrestning samt som 
har stöd i kemisk eller fysiologisk laboratoriediagnostik (Währborg, 2002). Att drabbas av 
UMS är ofta kulmen på en långvarig stress utan möjligheter till återhämtning. De problem 
som allt eftersom uppstår är både av fysisk och psykisk karaktär och ofta ingår även 
sömnstörningar. Till slut blir svårigheterna övermäktiga och personen drabbas ofta av en akut 
kollaps, därav uttrycket ”gå in i väggen”. Ett annat välkänt begrepp är utbrändhet som är en 
direkt översättning av det engelska ”burnout” som lanserades på 1970-talet för att beskriva ett 
tillstånd av utmattning som framförallt hade arbetsrelaterade orsaker. På svenska blir 
utbrändhet inte något lyckat begrepp eftersom det ger associationer till något definitivt 
förstört på ett sätt som det engelska begreppet inte gör. Det finns ingen anledning att tro att 
just arbetsrelaterad stress skulle ge upphov till andra symtom än de som uppstår efter andra 
typer av långvarig stress (t.ex. p. g. a. arbetslöshet, sjuka anhöriga el. dyl.). Det tillstånd som 
uppstår efter långvarig stress har så typiska kännetecken att man kan formulera en 
karaktäristisk sjukdomsbild som har fått namnet utmattningssyndrom (UMS) (Åsberg, 
Nygren, Herlofson, Rylander & Rydmark i Ekman & Arnetz (red.), 2005). 
 
Engelska begrepp som förekommer i forskningsstudier är ”chronic burnout” (CBO) och 
”chronic fatigue syndrome” (CFS). CBO och CFS är närliggande diagnoser till UMS. Det 
finns en mängd diagnoser och begrepp som är delvis överlappande på området stress, smärta 
och kronisk trötthet. Ytterligare ett begrepp bör nämnas; utmattningsdepression, som dock 
ersatts av UMS. Det finns många liknande symtom vid depression och UMS och många 
patienter får båda diagnoserna. Vissa ser depression som ett fördjupat tillstånd av UMS, vilket 
innebär att en depression kan klinga av samtidigt som utmattningssyndromet består. UMS är 
ofta en orsak till långvarig sjukskrivning; många är sjukskrivna mer än ett år (Åsberg, 
Nygren, Herlofson, Rylander & Rydmark i Ekman & Arnetz (red.), 2005; Socialstyrelsen, 
2003). Enligt Perski (2000) i Hallsten, Bellaagh & Gustafsson (2002), kan utbränning eller 
utbrändhet ses som ett paraplybegrepp för olika slags stressammanbrott. Kronisk trötthet och 
depression är då sjukdomar som kan ses som yttringar av utbränning. Björkman, Joneborg och 
Klingberg Larson (2002) uttrycker det som att utbrändhet kan övergå i en depression, som 
dock förefaller skilja sig från den ”vanliga”. Individen saknar ofta tidigare psykiatrisk 
sjukhistoria och det finns ett stort inslag av kognitiva svårigheter. De kognitiva svårigheterna 
tycks kvarstå lång tid efter att depressionssymtomen avtagit. 
 
Många personer som får diagnosen depression lider alltså även av UMS. Personer med UMS 
ter sig tröttare och har en tydligare kognitiv påverkan på minne och koncentration, oförmåga 
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att fatta beslut och att prioritera (Glise & Björkman, 2004). I yrkesgrupper som arbetar med 
människor är utbränning vanligare bland yngre människor än äldre. En orsak till det kan vara 
att äldre personer har ett mer balanserat förhållningssätt till t.ex. arbete och inte lika lätt 
hemfaller till de ytterligheter som karaktäriserar utbränning (Maslach, 1982). 
 
Diagno s t i s ka  k r i t e r i er  
Dessa kriterier ska en person uppfylla för att få diagnosen UMS enligt ICD-10. 
 
A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har 
utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har förelegat under 
minst sex månader.  
B. Påtaglig brist på psykisk energi eller uthållighet dominerar bilden. 
C. Minst fyra av följande symtom har förelegat under minst två veckor:  
1) Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning 
2) Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress 
3) Känslomässig labilitet eller irritabilitet 
4) Sömnstörning 
5) Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 
6) Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, mag-tarmbesvär, yrsel eller 
ljudkänslighet 
D. Symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt 
eller i andra viktiga avseenden.  
E. Symtomen beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (till exempel 
missbruksdrog, medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (till exempel hypotyreos, 
diabetes, infektionssjukdom). 
F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi, eller generaliserat ångestsyndrom 
samtidigt är uppfyllda anges UMS enbart som tilläggsspecifikation till den aktuella 
diagnosen.  
(Perski, 2006) 
 
I diagnosen UMS ingår alltså att kognitiva funktionsnedsättningar kan förekomma i form av 
koncentrationssvårigheter eller minnesstörning samt som en påtagligt nedsatt förmåga att 
hantera krav eller att göra saker under tidspress.  
 

Kogn i t i va  f unk t ion sne ds ä t tn in ga r  v id  UM S och  CF S/CB O 
De kognitiva symtomens betydelse har hittills inte uppmärksammats så mycket jämfört med 
fysisk och psykisk trötthet, sömnsvårigheter och nedstämdhet vid UMS. Men kognitiva 
funktionsnedsättningar är det som ofta upplevs som det största problemet bland drabbade 
personer och ofta huvudskälet till varför de inte kan arbeta (Jonsdottir & Ellbin, 2007). 
Upplevelser av försämrat minne och koncentration ger lätt upphov till katastrof- och 
värdelöshetstankar (Almén, 2007). Det finns dock mycket litet forskning ännu på diagnosen 
UMS, däremot finns det en del studier gjorda på närliggande diagnoser som CFS och CBO. 
 
Neuropsykologiska studier har visat att patienter med CFS ofta rapporterar om kognitiva 
funktionsnedsättningar. Icke-deprimerade CFS-patienter klagar signifikant mindre på 
kognitiva funktionsnedsättningar. Ett liknande resultat har kunnat ses hos äldre personer. 
Självrapporterad försämrad minnesfunktion är relaterat till depressiva symtom men inte till 
testresultat som visar försämrade kognitiva funktioner. En hypotes kring problemen med 
kognitiva funktionsnedsättningar hos CFS-patienter är att man måste skilja på ”processing 



 

 

6 

 

effectiveness” och ”processing efficiency”. Det förra syftar på att en CFS-patient kan prestera 
nästan lika bra som en frisk person på ett test men uppleva det som en uttröttande uppgift. Det 
senare syftar på funktion i det dagliga livet där det kan behövas lite extra kapacitet för att 
klara av uppgifterna eller förmåga till flexibilitet vad gäller att processa inkommande 
information. Om CFS-patienten inte har den extra kapaciteten eftersom en uppgift tar all kraft 
i anspråk kan resultatet bli att man upplever att de kognitiva funktionerna sviktar (Wearden & 
Appleby, 1996). 
 
Kognitiva nedsättningar som problem med att orientera sig i tid och rum, minnesstörningar 
och oförmåga att komma på ord kan vara ett desperat försök av hjärnan att skärma av från 
insamlandet av nya intryck och nya anpassningskrav för att hindra överstimulering av hjärnan. 
Detta kan upplevas som mycket skrämmande av drabbade personer (Perski, 2006). 
 
Den del av hjärnbarken som står för analys och bearbetning formas av de intryck den får 
under barndomen. Skillnader i sårbarhet för stress och benägenhet att utveckla bl.a. 
depression har delvis samband med tidiga motgångar i barndomsmiljö. Upprepad stress 
påverkar våra hjärnfunktioner, framförallt hippocampus, och skador på hippocampus minskar 
tillförlitlighet och precision i sammanhangsminnen. Kortvarig stress förstör dendriterna i 
hippocampus men dessa kan läka om inte stressen består. Långvarig stress har vid experiment 
visat sig kunna döda hela nervceller (Åsberg, Nygren, Herlofson, Rylander & Rydmark i 
Ekman & Arnetz (red.), 2005; Lundberg & Wentz, 2005). Stress kan påverka minne på olika 
sätt beroende på belastningens intensitet, typ och varaktighet. Akut stress kan t. ex. leda till en 
övergående förhöjning av minnesfunktion (Jonsdottir & Ellbin, 2007).  
 
De kognitiva funktionsnedsättningarna är ofta påtagliga när stressammanbrottet är ett faktum. 
Olika studier och forskare har dock kommit fram till delvis olika resultat när det gäller vilka 
kognitiva funktioner som försämras. Det kan handla om problem att koncentrera sig, att lagra 
och plocka fram information från minnet, tolka intryck, organisera tankar och intryck, fatta 
beslut mm. Speciellt tycks problemen aktualiseras i situationer bestående av många och 
komplexa intryck (Almén, 2007). Kognitiva symtom vid UMS kan även omfatta störningar i 
perception, koncentrationsförmåga och minne/inlärning (Ghatan i Ekman & Arnetz (red.), 
2005). 
 
I en svensk studie på personer med CBO upptäcktes signifikanta nedsättningar av kognitiva 
funktioner som icke-verbalt minne och uppmärksamhet, audiell och visuell, jämfört med 
friska personer. I verbala test fanns dock ingen skillnad mellan CBO-patienter och övriga 
(Sandström, Nyström Rhodin, Lundberg, Olsson & Nyberg 2005). En annan svensk studie av 
Rydmark et al (2006) om långtidssjukskrivna personer som arbetat inom hälso- och 
sjukvårdssektorn, visade att en majoritet upplevde uttalade minnes- och 
koncentrationsproblem. Kognitiva testningar visade sedan att gruppen hade ett försämrat 
arbetsminne. 
 
CFS-patienter har i en annan studie visat försämrad psykomotorisk funktion, svårigheter att 
bibehålla uppmärksamheten och känslighet för störande visuella stimuli (Smith, Behan, Bell, 
Millar & Bakheit, 1993). En meta-analys (sammanställning av aktuell forskning på området), 
visade att de mest framträdande kognitiva funktionsnedsättningarna hos CFS-patienter var en 
minskad hastighet i att processa information, försämrat arbetsminne och låg förmåga till 
inlärning av ny information (Michiels & Cluydts, 2001). 
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När det gäller försämring av minneskapacitet har det alltså framkommit intressanta resultat 
om att orsaken till nedsättningen snarare kan vara en försämrad inlärnings- /inkodnings- 
funktion än en försämrad framplockningsfunktion. En studie om CFS-patienter visade att de 
kom ihåg information sämre vid upprepade inlärningstillfällen och mindes också information 
sämre vid fördröjd återgivning jämfört med friska kontroller. Vid närmare undersökning 
visade det sig att orsaken till det sämre resultatet på fördröjd återgivning snarare var en 
försämrad inlärningsprocess än en försämrad framplockningsfunktion av data (Michiels, 
Cluydts & Fischler, 1998). Detta resultat stöds även av andra forskare; att så småningom får 
personen med UMS påtagliga koncentrations- och minnesstörningar. Men det handlar inte 
bara om att man glömmer saker utan även om att man får svårare att ta till sig ny information 
(Glise & Björkman, 2004).  
 
Det tycks som om även om det inte är många individuella test som visar signifikanta 
skillnader mellan CFS-patienter och friska kontroller så finns det en lätt sänkning av 
resultaten om man ser till en övergripande nivå. Det skulle därför kunna vara så att det inte 
handlar om radikalt ändrade hjärnfunktioner hos CFS-patienter utan snarare om sådant som 
motivation, ansträngning och sinnesstämning (Wearden & Appleby, 1996). En tvillingstudie 
där den ena personen drabbats av CFS och den andra inte, visade liknande resultat; CFS-
patienten fick sämre resultat på de flesta neuropsykologiska test (d. v. s. en generellt nedsatt 
kapacitet). Signifikanta skillnader kunde urskiljas för motoriska funktioner, 
informationsbearbetningshastighet, verbalt minne och exekutiva funktioner (Claypoole et al., 
2007). 
 
Resultat indikerar att CFS-patienterna har en signifikant funktionsnedsättning avseende 
inlärning och minne. Detta gäller både verbalt och icke-verbalt minne. Resultaten stöder 
också slutsatsen att den exekutiva förmågan är nedsatt hos CFS-patienter (Marcel, Komaroff, 
Fagioli, Kornish & Albert, 1996). CFS-patienter har i flera studier visat sig ha en lätt 
dysfunktion när det gäller uppmärksamhet och minne jämfört med friska kontroller. Man har 
också funnit nedsättningar vad gäller komplicerad audiell information i flera studier men mer 
forskning behövs för att kunna säkerställa detta. En studie av Michiels et al. visade att Stroop 
test, som mäter förmågan att kunna uppmärksamma en stimulus och ignorera irrelevanta 
stimuli, inte var nedsatt hos CFS-patienter. CFS-patienternas mest framträdande kognitiva 
problem tycktes vara att de blir långsammare i det kognitiva processandet. Denna minskade 
hastighet tycktes inte ha med motorisk långsamhet att göra. En försämrad förmåga att 
processa information kan påverka förmågan att lära in ny information (Michiels, de Gucht, 
Cluydts & Fischler, 1999). 
 
CFS-patienter uppvisade försämrad motorisk hastighet och långsammare kognitiva processer 
än kontrollgruppen men de hade inga försämringar när det gäller kontinuerlig selektiv 
uppmärksamhet. Skillnaden i hastighet avseende kognitiva processer skulle dock i denna 
studie kunna bero på skillnad i intelligensnivå mellan CFS-gruppen och kontrollgruppen 
(Marshall et al., 1996). 
 
En studie med många deltagare (141 CFS-patienter och 76 friska personer) visade signifikanta 
funktionsnedsättningar när det gällde uppmärksamhet, hastighet i informationsprocessande 
och motorisk snabbhet men inte när det gällde minne och exekutiv förmåga. CFS-patienterna 
klarade dock generellt testerna sämre än friska personer (Busichio, Tiersky, DeLuca & 
Natelson, 2004). 
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Kliniska studier indikerar att långvarig stress hör ihop med nedsatta kognitiva funktioner 
inklusive minne. Men stress tycks påverka kognition och minne på olika sätt beroende på 
intensitet, typ och varaktighet i exponeringen för stress. De kognitiva funktionerna är en 
viktig faktor för arbetsförmåga och blir därför viktiga vid bedömning av hur länge personen 
kommer att vara borta från arbete och den framtida möjliga arbetskapaciteten (Jonsdottir, 
2006). 
 
En annan fråga är om försämringar av kognitiva funktioner kan förväntas gå tillbaka. Idag 
saknas forskningsdata som visar om och i så fall när, stressrelaterade kognitiva 
funktionsförsämringar kan förväntas återgå till tidigare funktion och om det blir ett 
fullständigt återställande eller inte (Almén, 2007). Det tycks dock som att kronisk stress inte 
behöver leda till permanenta skador. Minnen finns kvar men det tar längre tid att ta fram dem 
(Sapolsky, 1998). 
 
Forskningen om kognitiva funktionsnedsättningar vid CFS och CBO, närliggande diagnoser 
till UMS, visar alltså en bredd i vilka funktioner som försämras. Vissa forskare visar på att det 
handlar om en generell försämring i de flesta kognitiva funktioner. Återkommande resultat 
visar försämringar vad gäller minne, snabbhet, uppmärksamhet, exekutiv, och eventuellt 
språklig förmåga. Det kan också handla om att det är de kognitiva processerna som går 
långsammare eller är mindre effektiva t.ex. vid inlärning eller annan bearbetning av 
information. Försämrade kognitiva processer är då något som skulle kunna påverka en mängd 
olika funktioner och ge utslag i många slags neuropsykologiska tester. Man vet inte idag i 
vilken utsträckning man kan förvänta sig att återfå ursprunglig kognitiv funktion när den 
försämrats. 
 

B etyde l s en  av  kön ,  å ld er ,  u t b i l dn i ng  o ch  in t e l l i ge ns   
Det är betydligt fler kvinnor än män som drabbas av utbrändhet (Sandström et al., 2005). 
Kvinnor och män visar generellt inga signifikanta skillnader på neuropsykologiska test 
(Gómez-Pérez & Ostrosky-Solís, 2006). Det finns dock en skillnad mellan vissa aspekter av 
visuospatial förmåga till männens fördel (Nyman & Bartfai i Nyman & Bartfai (red.), 2000).  
 
När det gäller ålder är mentala funktioner normalt relativt stabila upp till 65-årsåldern. 
Hjärnan liksom andra organ kräver dock kontinuerlig stimulering. Sannolikt kan en 
försämring av hjärnans kapacitet ske relativt snabbt, exempelvis under månader. Variationen 
av kognitiva funktioner mellan olika individer ökar betydligt med åldern. Detta tycks bero på i 
hur hög grad man tränar sin kognitiva förmåga och t.ex. fortsätter att stimulera hjärnan efter 
att man lämnat yrkeslivet bakom sig vid pensioneringen (Gottfries i Ekman & Arnetz (red.), 
2005). 
 
Kognitiva funktioner påverkas av normalt åldrande. Men olika kognitiva funktioner påverkas 
på olika sätt, som inte är helt klarlagda. Det är t.ex. troligt att lägre grad av kognitiv 
stimulering resulterar i en långsammare kognitiv utveckling. Hög grad av kognitiv stimulering 
sker t.ex. i skolan vilket gör att det inte är överraskande att de bästa resultaten på kognitiva 
funktionstest återfinns bland yngre personer (Ardila, Ostrosky-Solís, Rosselli & Gómez, 
2000). I en studie visade det sig att resultaten på ett test som mäter förmåga att lösa 
vardagsproblem samt på ett som mäter verbal förmåga förbättrades med åldern, men resultat 
på ett traditionellt problemlösningstest försämrades efter medelåldern (Cornelius & Caspi, 
1987).  
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Snabbhet kan försämras med åldern. I en studie var den äldsta åldersgruppen (58-85 år) 
långsammare än två yngre grupper (19-21 år och 33-43 år) på att ta fram information från 
korttidsminnet (Anders, Fozard & Lillyqvist, 1972). Ålder påverkar hastigheten i det 
kognitiva processandet enligt en studie (Marshall et al., 1996). Ålder påverkar alltså minne, 
som försämras med tiden. Test som inte påverkas av ålder kan vara användbara för att 
diagnosticera patologiskt åldrande (t. ex. demens) och MCI (mild cognitive impairment) i 
motsats till det normala åldrandet (Gómez-Pérez & Ostrosky-Solís, 2006). Effekten av ålder 
börjar dock märkas först efter 50-årsåldern och ännu mer efter 60-, 70- och 80-årsåldern 
(Ardila, 1998).  
 
Åldrandeprocessen regleras av faktorer som även påverkar förmågan att hantera stress. Stress 
kan påverka individens åldrande både positivt och negativt. Åldrande innebär en progressiv 
förlust av funktioner i alla organ över tid. Stress kan definieras som varje ny situation 
(kemisk, fysisk, miljömässig, emotionell eller psykosocial) som påverkar en balans 
(homeostas) och därmed kräver en anpassning för att återställa den ursprungliga stabiliteten. 
En försämrad förmåga att hantera stress i vuxen ålder är relaterat till ett för tidigt åldrande 
avseende kognitiva funktioner. Det kan vara så att åldrandeprocessen styrs av oxidativa 
processer via deras roll i stressreaktioner. Att uppleva kronisk stress kan vara relaterat till 
patologiskt snarare än normalt åldrande. Mild stress, även kronisk, kan dock ha positiv effekt 
(d. v. s. fördröja åldrandeprocessen) hos unga personer, även hos dem som har en låg 
stresströskel (Pardon, 2007). Här finns en parallell till att hög stimulans av kognitiva 
funktioner som ung, t.ex. i skolan, ger individen mer utvecklade kognitiva funktioner. I ett 
experiment på råttor avgjorde mängden kortikosteron (som motsvarar kortisol hos människor, 
vilket utsöndras vid stress) grad av åldersrelaterad försämring i minnesfunktion hos råttor som 
fick livslång behandling med hormonet (Jonsdottir & Ellbin, 2007).  
 
Ålder och utbildning påverkar det episodiska minnet. Det är när det gäller det episodiska 
minnet man kan se de största skillnaderna om man jämför 20- och 75-åringars förmåga att 
återge ett antal orelaterade ord som presenterats under kort tid. Friska äldre personer kan dock 
kompensera för det försämrade episodminnet genom mer tid för inlärning av orden och 
medvetna inkodningsstrategier. Det episodiska minnet är starkt korrelerat till utbildningsnivå, 
troligen eftersom utbildning ofta innebär att olika slags strategier i tänkande kommer till 
användning. Episodminnet är det som lättast och tidigast störs om hjärnan blir sjuk eller 
skadas. En förklaring kan vara att episodminnet kräver samverkan mellan flera regioner i 
hjärnan för att fungera. Störning av en länk i systemet påverkar helheten (Almkvist i Nyman 
& Bartfai (red.), 2000).  
 
Åtskilliga studier har visat på ett samband mellan utbildningsnivå och resultat på 
neuropsykologiska tester. Det finns dock ett lågt ”tak” vid denna typ av tester vilket innebär 
att denna utbildningseffekt tenderar att plana ut med stigande utbildningsnivå. Vid endast 
några få års utbildning gör ytterligare år en skillnad. Men man kan t.ex. inte vänta sig att finna 
några skillnader i resultat för personer med 12 respektive 15 års skolutbildning (Ardila, 1998, 
Gómez-Pérez & Ostrosky-Solís, 2006). Utbildningsnivå är starkt relaterat till resultat på 
uppmärksamhetstest och test av exekutiv förmåga. (Gómez-Pérez & Ostrosky-Solís, 2006). 
Språkliga test är mer känsliga för utbildningsnivå än t.ex. Wisconsin Card Sorting Test. 
Sammanfattningsvis kan man dock förvänta sig att för personer mellan 18 och 49 år som har 
9-18 års utbildning beror skillnader i testresultat sällan till mer än 10 % på demografiska 
faktorer (Ardila, 1998). 
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Intelligens påverkar hastigheten i det kognitiva processandet och även reaktionshastighet, 
liksom hastigheten i att göra val i en testsituation (Jensen, 1987 refererat i Marshall et al., 
1996). Flynn-effekten är ett begrepp relaterat till intelligensnivå i befolkningen. Fenomenet 
med ökande IQ-värden kallas Flynn-effekten efter den sociolog som av en slump upptäckte 
det på 1980-talet. Det genomsnittliga intelligenskvotsvärdet (IQ) för hela befolkningen ska 
per definition vara 100, men normvärdena förändras över tid, upptäckte Flynn. På 60 år, två 
generationer, har poängen ökat med ungefär en standardavvikelse. Det betyder att en 
artonåring som 1990 får resultat som ligger precis i mitten av sin årskull, för 60 år sedan 
skulle ha varit i den högst presterande sjättedelen med samma resultat. Det verkar också som 
om det är en accelererande ökning. Den tidigare genomsnittliga ökningen av IQ på 0,31 
enheter per år under 50-, 60- och 70-talen har under 90-talet ökat till 0,36 enheter per år. En 
ökande arbetsminneskapacitet som möjliggör förbättrad icke-verbal problemlösning kan vara 
orsaken till detta fenomen (Klingberg, 2007).  
 
Kognitiva funktioner kan alltså påverkas av ålder, utbildning och intelligens. Det är troligen 
bra med hög kognitiv stimulans som ung för att bibehålla kognitiva funktioner som äldre. 
Normalt försämrade kognitiva funktioner p. g. a. ålder inträffar relativt sent i livet, först efter 
50 år. Det är det kognitiva processandet som framför allt kan gå långsammare och minnet kan 
försämras. Språklig förmåga påverkas mindre av ålder. Alla resultat när det gäller ålder måste 
dock ses i perspektiv av att det handlar om olika generationer som kan ha fått olika mycket 
kognitiv stimulans som yngre. Vid kohortstudier, då samma generation följs under längre tid, 
är möjligheterna större att studera kognitiva förändringar. Kognitiv stimulans får man av bl. a. 
utbildning. Utbildningsnivå har ofta en signifikant effekt på olika tester men det tycks vara en 
utplanande effekt där efter en viss nivå, varje ytterligare år har mindre och mindre betydelse 
för kognitiv funktion. Slutligen tycks intelligens framför allt påverka hastigheten i de 
kognitiva processerna. Intelligens, som det mäts med IQ-test, tycks öka för varje generation; 
den s. k. Flynn-effekten. 
 

P ågåend e  s t ud i e  om ko gn i t i va  f un k t ion er  o ch  u tm a t tn in gs s ynd rom  
Det pågår för närvarande ett utvecklingsprojekt för att undersöka om ett testbatteri, Kognitiva 
Screeningbatteriet (KSB), skulle kunna användas för att mäta de kognitiva svårigheter som 
personer med UMS kan drabbas av. KSB har konstruerats med syfte att mäta kognitiva 
funktionsnedsättningar vid demens och ”mild cognitive impairment” (MCI) (Mer om 
screeningbatteriet, 2006). Det är framtaget av leg. psykolog Arto Nordlund och professor 
Anders Wallin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, i 
samarbete med Pfizer AB. Personer som drabbats av UMS kan uppvisa kognitiva 
funktionsförsämringar som påminner om demens och MCI. Ett testbatteri som väl kan mäta 
de funktionsnedsättningar som personer med UMS lider av, skulle vara till stor nytta i t.ex. 
primärvård och i psykiatrisk vård för både diagnostik och som utgångspunkt i rehabilitering. 
Ett antal testningar har gjorts av Institutet för stressmedicin (ISM) på personer med UMS. Det 
finns även data om äldre friska personer, men bristfälligt med data om kognitiva funktioner 
hos personer yngre än 70 år. KSB består av sex olika deltest som presenteras nedan. 
 
Symbol Digit Modalities Test (SDMT)  
Detta test är ett av de flitigast använda testen vid undersökning av snabbhet och 
uppmärksamhet. SDMT liknar i hög grad Kodning från WAIS-R men anses vara något mer 
krävande och visar på en lägre inlärningseffekt. Det har också visat sig vara mycket känsligt 
för hjärnskada i allmänhet. SDMT är det bästa testet för att skilja ut demens från depression 
(Lezak, 2004). I SDMT ska testpersonen fylla i siffror för olika tecken enligt en kodnyckel. 
Man räknar antal rätt ifyllda siffror under 90 sekunder. 
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Minnestestet  
Testet mäter episodiskt minne och inlärning. Det anses t.ex. med stor säkerhet kunna 
identifiera de personer som inom de närmaste åren kommer att utveckla Alzheimers sjukdom. 
Minnestestet består av två delar. Testledaren läser först upp en kort text som testpersonen 
ordagrant får försöka upprepa. Därefter läser testledaren upp samma text igen. Testpersonen 
får därefter göra andra test och som avslutning på testningen får personen åter upprepa så 
många ord som möjligt ur minnet. Det är antal rätt i del två som sedan används.  
 
Klocktestet och Rita en kub  
Det finns test som visat sig mäta både spatiala och exekutiva förmågor. Detta är ett sådant 
test. Rita en kub används ofta i behandlingsstudier kring Alzheimers sjukdom och MCI. 
Visuospatial förmåga är en till stor del automatiserad förmåga (Bartfai i Nyman & Bartfai 
(red.),  2000). Testpersonen får instruktioner om att rita en klocka och hur denna klocka ska se 
ut. Om personen inte klarar detta blir nästa uppgift att rita av en klocka från en bild. I annat 
fall går man direkt på den tredje uppgiften som är att rita av en kub på pappret. 
 
Benämningstestet  
Benämningstestet mäter språklig funktion och är en kortversion av Boston Naming Test som 
visat sig ha god validitet. Testet mäter förmågan att finna rätt ord. Testledaren visar 
testpersonen teckningar på olika föremål som testpersonen sedan får benämna. En hjälptext 
finns för varje bild som vid behov får läsas upp för testpersonen. Testpersonen får högst 20 
sekunder på sig att komma på ordet. 
 
Token Test  
Detta test mäter språkförståelse, d. v. s. förståelsen av komplex syntax (hur ord kan 
kombineras till meningar). Token test kan även ge utslag för tidiga tecken på Alzheimers 
sjukdom (Nordlund et al., 2005). I KSB är det en kortversion som används, som hämtats från 
Token Test deltest 5. Åtta klossar i två olika former och fyra olika färger placeras enligt en 
bestämd uppställning framför testpersonen. Denne får sedan olika instruktioner vad han/hon 
ska göra med klossarna, t. ex. att lägga dem under varandra. 
 
Stroop test (Victoria version)  
Exekutiv förmåga mäts med Stroop test. Exekutiv förmåga är svår att mäta neuropsykologiskt 
men detta test är väl validerat och används ofta internationellt. Stroop test (Victoria version) 
är en utveckling av Stroop colour Word Test, som t ex ingår i D-KEFS (personlig 
kommunikation Nordlund 22 november 2007). Stroop test mäter effektivitet i koncentration 
(Lezak, 2004). I Stroop test (Victoria version) ingår tre olika deltest, men bara resultatet från 
det tredje räknas in i resultatet i föreliggande studie. I det första deltestet får testpersonen säga 
färger på prickar så snabbt han/hon kan. I det andra deltestet får personen benämna färger på 
neutrala ord (t. ex. bil) så fort han/hon kan. I det tredje deltestet får personen benämna färger 
på färgord så snabbt han/hon kan, t. ex. säga ”gul” om ett gulfärgat ord där det står ”blå”.  
 
Resultaten på SDMT och Stroop test kan försämras om testpersonen lider av oro eller 
nedstämdhet däremot påverkas inte Klocktestet och Rita en kub, Benämningstestet eller 
Token Test av sådana tillstånd (Nordlund & Wallin, 2006). Man bör komma ihåg att det inte 
finns någon total enighet kring vad olika test egentligen mäter, t. ex. vilket test som bör anses 
som mätande en viss kognitiv funktion (Nordlund et al., 2005). 
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Sy f t e   
Syftet med denna studie är att ta fram värden avseende kognitiva funktioner på en 
kontrollgrupp friska personer i åldern 25-56 år. Frågeställningen är vad denna grupp personer 
får för resultat när det gäller olika kognitiva funktioner, såsom de mäts med Kognitiva 
Screeningbatteriet (KSB).  
 

Met od   

Den metod som valts är experimentell design. Det innebär att en eller flera faktorers 
(variablers) påverkan på ett visst fenomen studeras. Oberoende bakgrundsvariabler i denna 
studie är kön, ålder och utbildningsnivå. Testresultaten på de sex deltesten är beroende 
variabler. Yttre utanförliggande variabler är lokal för testningen (kafé, i hemmet, på 
arbetsplatsen, i särskilt testrum), om testpersonen motiverats att delta genom eget intresse för 
att bli testad eller genom att belöning i form av en biocheck/två trisslotter utlovats, om 
testpersonen tipsats om deltagande i undersökningen av bekant som redan testats eller om 
personen inte känner någon som varit med i undersökningen och om personen rekryterats via 
internetforum eller genom bekanta på annat sätt. Inre utanförliggande variabler är egenskaper 
hos testpersonerna som inte är oberoende variabler men som de ändå har med sig i 
testsituationen som t. ex. yrke, testvana, självförtroende, intresse för psykologi, motorisk 
snabbhet och somatiska och psykiska besvär som inte lett till sjukskrivning eller 
medicinering. Utanförliggande variabler kan ha en okänd påverkan på studiens resultat 
(Hassmén, 2007). 
 
De testningar som genomförts är ett sätt att validera KSB som testbatteri. Vissa deltest är 
kända och väl validerade neuropsykologiska test, andra är kortversioner av kända test. Men de 
har inte tidigare använts för kognitiva funktionsnedsättningar vid UMS. För SDMT finns 
vissa normer redan framtagna. Men normerna förändras över tid och behöver med c:a 10-15 
års intervaller uppdateras (personlig kommunikation Nordlund 27 september 2007). 
 
Det finns inget internt bortfall. Alla testpersoner har gjort alla deltest och ingen har avbrutit 
testningen. Ett minimerat internt bortfall ökar reliabiliteten i studien. Det finns ett ”externt 
bortfall” genom att en del personer som anmält intresse för att bli testade av olika skäl inte 
blev testade. Det vanligaste skälet var tidsbrist från testpersonens sida. Eftersom inget urval 
gjorts till studien blir det dock svårt att tala om ett externt bortfall i vanlig mening. 

 
Unde r sök n ing sd e l tag ar e   

I många studier där syftet är att jämföra en grupp personer med diagnos CFS och en grupp 
kontrollpersoner använder man sig av matchning (t. ex. Michiels & Cluydts, 2001). Det 
innebär att man använder kontrollpersoner som har liknande karakteristika som personerna 
med en diagnos. Vanliga sådana matchningskriterier är kön, ålder, utbildningsnivå och 
intelligens. Gruppen i denna studie har satts samman med hänsyn till ålder, kön och 
utbildningsnivå hos personer drabbade av UMS, dock ej intelligens eftersom detta skulle vara 
mer tidskrävande att mäta och även svårare med hänsyn till kontrollpersonernas integritet. Att 
obundet slumpmässigt urval (OSU) inte använts innebär att testresultaten inte kan 
generaliseras till hela befolkningen utan bara till dem som uppfyller kriterierna för att delta i 
studien. Urvalskriterier för deltagande är att personerna inte är eller har varit sjukskrivna för 
psykiska eller stressrelaterade besvär och inte heller ska ha någon medicinering mot detta. 
Personerna skulle vara mellan 25-56 år och en önskvärd fördelning på de tre åldersgrupperna 
25-35 år, 36-45 år och 46-56 år var cirka 20 personer i varje grupp. När det gäller 
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könsfördelning fanns en ambition att ha en viss övervikt kvinnor. En blandning av olika 
utbildningsnivå var önskvärd.  

 

P r oced ur  
Testpersonerna har rekryterats i huvudsak genom annonsering i ett öppet forum på internet 
med fokus på arbetsliv. Vissa testpersoner har rekryterats genom att testpersoner har tipsat 
bekanta om möjligheten att bli testad och vissa har anmält intresse via personligt bekanta. 
Dessa personer har då kontrollerats att de uppfyller kriterierna för att delta innan de fått 
genomföra testet. Två tredjedelar av testpersonerna har fått en belöning i form av en biobiljett 
eller två trisslotter för sitt deltagande. I början av testperioden fanns inte denna möjlighet 
ännu, så de första testningarna genomfördes utan att belöning utlovades.  
 
De flesta testningarna har genomförts i ett rum hyrt för detta ändamål i Stockholms innerstad. 
En del testningar har gjorts på testpersonens arbetsplats. Några har även genomförts på kaféer 
och i testpersonens hem. Lokalen kan ha viss betydelse för testresultaten då kafémiljön inte är 
idealisk eftersom det inte går att kontrollera för störande inslag från omgivningen. En 
ambition, som dock till stor del uppfyllts, har varit att finna lugna miljöer för testningarna.  
 
Testpersonen fick vid sin anmälan ange telefonnummer och e-post. Därefter kontaktades 
personen, kontroll gjordes att hon eller han passade in i uppställda kriterier och en tid och 
plats för testningen bokades. Dagen innan testningarna har personen fått en påminnelse via 
sms, telefon eller e-post om var och när testningen ska äga rum. Varje testning har inletts med 
att information givits om syfte med testningen, testpersonens anonymitet, möjligheten att få 
uppsatsen när den är klar och att det går bra att avbryta testningen om testpersonen så önskar. 
De testpersoner som utlovats belöning för sitt deltagande har även skrivit under ISM:s 
blankett om informerat samtycke, vilket var ett villkor för att belöning skulle kunna ges. 
Belöningarna har postats från ISM vilket innebär att testpersonen fått skriva ned sin adress för 
vidarebefordran till ISM. Denna har hållits separat från testformulären för att garantera 
testpersonernas anonymitet. Efter testning och rättning har testpersonen fått en översiktlig 
feedback på sina resultat. Testningen har tagit c:a 15-20 minuter per person och den totala 
tiden per testtillfälle har varit cirka 30 minuter.  
 
Resultaten har analyserats på olika nivåer. Först har deskriptiv statistik tagits fram avseende 
bakgrundsvariabler och resultat på deltesten i KSB. För att ge en något fördjupad bild av 
testpersonerna ges även exempel på testpersonernas yrken. Korrelationer har använts för att 
kontrollera om det finns någon samvariation mellan dels bakgrundsvariablerna, dels deltesten. 
Korrelationer säger inte något om eventuella orsakssamband. Till slut har t-test med 
oberoende stickprov utförts för att analysera om skillnader finns i resultat mellan olika 
grupper avseende kön, ålder och utbildningsnivå. T-test används för att avgöra om två 
medelvärden skiljer sig signifikant från varandra (Brace, Kemp & Snelgar, 2003). För testet 
SDMT har en jämförelse gjorts mellan tidigare normvärden och den föreliggande studiens. 
 

Re su l t a t  
Kön ,  å ld er ,  u tb i l dn i ng sn iv å  och  sy s se l sä t tn ing  

Det var 41 % män och 59 % kvinnor som testades i studien. I gruppen 25-35 år testades 26 
personer, i de två övriga grupperna 36-45 år och 46-56 år blev det 20 personer per grupp. 
Majoriteten, 74 %, av testpersonerna hade utbildning på eftergymnasial nivå. 24 % hade 
gymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå och 1,5 % (1 person) av de testade hade 
grundskola som högsta utbildning. Det finns ingen korrelation mellan bakgrundsvariablerna 
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kön, ålder och utbildningsnivå. Det finns ett brett spektrum av olika yrken och sysselsättning 
bland testpersonerna. Nästan alla är heltidsarbetande men en minoritet är arbetslösa eller 
studerande. I Tabell 1. ges exempel på testpersonernas sysselsättning. 
 
Tabell 1. Exempel på testpersonernas sysselsättning/yrke. 
Administratör Ekonom Personlig assistent

Animatör Handläggare Studerande

Arbetsterapeut Journalist Systemutvecklare

Art director Jurist Säljare

Barnskötare Lärare Tandtekniker

Coach Marknadsanalytiker Vd  
 
 

R esu l t a t  på  d e l t e s t e n  i  KSB  
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Figur 1. Snabbhet och uppmärksamhet. 
 
Testpersonernas resultat på SDMT närmar sig normalfördelningskurvan. Här finns en stor 
spridning i resultat, från 40 till 93. Högsta möjliga poäng är 120 och medelvärdet är 63,9. 
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Figur 2. Episodiskt minne och inlärning. 
 
Resultaten på minnestestet närmar sig normalfördelningskurvan. Det är stor spridning i 
testresultaten; från 2 till 19. Högsta möjliga poäng är 21 och medelvärdet är 9,7. 
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Figur 3. Spatial och exekutiv förmåga. 
 
Testet, som innebär att man ska rita en klocka och sedan en kub, klarar i stort sett alla 
testpersoner mycket bra. Maxpoängen är 12, enstaka personer fick 10-11 poäng. 
Medianvärdet är 12 poäng. 
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Figur 4. Språklig förmåga. 
 
Benämningstestet är inte normalfördelat. Många av testpersonerna klarar att benämna alla 
eller nästan alla bilderna rätt. Av de fem personer som benämner 20-22 bilder rätt, har fyra 
annat modersmål än svenska. Högsta möjliga poäng är 30. Testpersonernas poäng varierar 
mellan 20 och 30 och medianvärdet är 28. 
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Figur 5. Språkförståelse. 
 
Token-testet är, i likhet med Rita en klocka och kub, ett test som många testpersoner klarar 
helt utan fel. Maxpoäng är 6 och enstaka personer fick 5 poäng. Medianvärdet är 6. 
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Figur 6. Exekutiv förmåga. 
 
Testpersonernas resultat på Stroop test närmar sig en normalfördelningskurva. Resultatet, 
antal sekunder för att benämna färgorden i del tre, varierar mellan 13 och 36 och medelvärdet 
är 21,8. 
 
Tabell 2. Benämningstestet korrelerat med Token test. 

Token test

Benämning Pearson Correlation 0,367

Sig. (1-tailed) 0,001

N 66  
 
Det finns en signifikant positiv korrelation mellan Benämningstestet och Token test som 
innebär att ett bra resultat på det ena korrelerar med ett bra resultat på det andra testet. Det är 
då viktigt att komma ihåg att de allra flesta testpersonerna hade alla rätt på Token test. 
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Tabell 3. Rita en klocka och en kub-test korrelerat med Stroop test. 
Stroop test

Rita en klocka

och en kub Pearson Correlation -0,323

Sig. (1-tailed) 0,004

N 66  
 
Det finns även en signifikant positiv korrelation mellan Stroop test och Rita en klocka och en 
kub-testet som innebär att ett bra resultat på det ena korrelerar med ett bra resultat på det 
andra testet. Det är då viktigt att komma ihåg att många testpersoner hade alla rätt på Rita en 
klocka och en kub-testet.  
 
Resultat på övriga deltest hade ingen korrelation (samvariation) sinsemellan. 
 
 

Sk i l l n ade r  be ro end e  på  kö n ,  å lde r  oc h  u tb i ldn ing sn i vå  
 

Män och kvinnor visade inga signifikanta skillnader avseende resultat på de olika deltesten. 
 
Tabell 4. Ålder: 25-35 år jämfört med 46-56 år.  

Independent Samples Test

Levene's Test 

for Equality of 

Variances

t-test for 

Equality of 

Means

F Sig. t df

Sig. 

(2-tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence 

Interval of the

 Difference

Lower Upper

SDMT

Equal variances 

assumed 0,284 0,597 3,117 44,000 0,003 8,942 2,869 3,160 14,724

Equal variances 

not assumed 3,146 42,310 0,003 8,942 2,842 3,207 14,677

Stroop test

Equal variances 

assumed 0,392 0,534 -2,113 44,000 0,040 -3,331 1,577 -6,508 -0,153

Equal variances 

not assumed -2,105 40,475 0,042 -3,331 1,582 -6,527 -0,134  
 
Vid en jämförelse mellan den yngsta gruppen, 25-35 år, och den äldsta gruppen, 46-56 år, 
visar det sig att den äldsta gruppen fick signifikant sämre resultat på testen SDMT och Stroop 
test (Tabell 4). Båda dessa test mäter snabbhet som kognitiv funktion. 
 
Tabell 5. Ålder: 36-45 år jämfört med 46-56 år. 

Independent Samples Test

Levene's Test 

for Equality of 

Variances

t-test for 

Equality of 

Means

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence 

Interval of the 

Difference

Lower Upper

Stroop test

Equal variances 

assumed 1,758 0,193 -2,082 38,000 0,044 -3,200 1,537 -6,311 -0,089

Equal variances 

not assumed -2,082 36,168 0,044 -3,200 1,537 -6,317 -0,083  
 
Gruppen i åldern 46-56 år tar även signifikant längre tid på sig att benämna färgorden i Stroop 
test jämfört med den mittersta åldersgruppen; personer i åldern 36-45 år (Tabell 5).  
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Tabell 6. Utbildningsnivå: Gymnasial utbildningsnivå jämfört med eftergymnasial. 

Independent Samples Test

Levene's Test 

for Equality of 

Variances

t-test for 

Equality of 

Means

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence 

Interval of the 

Difference

Lower Upper

Minnestestet

Equal variances 

assumed 0,161 0,689 -1,995 64,000 0,050 -2,168 1,087 -4,339 0,003

Equal variances 

not assumed -2,085 30,305 0,046 -2,168 1,040 -4,291 -0,046

SDMT

Equal variances 

assumed 0,132 0,717 -2,151 64,000 0,035 -6,571 3,055 -12,674 -0,469

Equal variances 

not assumed -2,270 30,886 0,030 -6,571 2,895 -12,477 -0,666  
 
Personer som har någon eftergymnasial utbildning har signifikant bättre resultat på testen 
SDMT och Minnestestet än personer med högst gymnasieutbildning (Tabell 6). 
 
 

Tid iga re  no rm e r  fö r  S DM T 
 
Tabell 7. SDMT-normer för kön och ålder. 
SDMT

ålder kön Spreen & Strauss* Eklund

26-30 kvinnor 60,6 68,0

26-30 män 59,1 58,7

31-40 kvinnor 58,7 64,5

31-40 män 52,2 69,5

*2004  
 
Nedbrutet på små åldersintervall och på män och kvinnor blir värdena betydligt mer osäkra. I 
gruppen 26-30-åriga män i föreliggande studie ingår endast tre personer (Tabell 7). I 
grupperna med 31-40-åringar ingår tolv och nitton personer. Normer framtagna av Spreen & 
Strauss har tillhandahållits av Nordlund (personlig kommunikation Nordlund 27 september 
2007).  
 
Tabell 8. SDMT-normer för ålder. 
SDMT

ålder Centofanti* Eklund

25-34 53,0 67,7

35-44 51,0 65,8

45-54 47,0 57,9

*c:a 1990  
 
Tabell 7 och 8 visar värden på SDMT jämfört med tidigare framtagna normvärden på friska 
personer. Resultaten i denna studie visar i stort sett bättre prestationer på SDMT än tidigare 
framtagna normer. Normerna framtagna av Centofanti är sammanställda av flera studier från 
sent 1980-tal och tidigt 1990-tal och har tillhandahållits av Ellbin (personlig kommunikation 
Ellbin 20 juni 2007, Nordlund 27 september 2007). 
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Sammanfattningsvis uppnåddes målen för testpersonernas fördelning avseende kön, ålder och 
utbildning. Inga korrelationer fanns mellan bakgrundsvariablerna kön, ålder och 
utbildningsnivå. Kön visade sig inte ha någon signifikant betydelse för testresultat. Däremot 
kan vissa mönster urskiljas när det gäller ålder och utbildningsnivå. Den yngsta 
åldersgruppen, 25-35 år fick signifikant bättre resultat på SDMT och Stroop test än den äldsta 
gruppen 46-56 år. Den äldsta gruppen hade även ett signifikant sämre resultat på Stroop test 
jämfört med gruppen 36-45 år. När det gäller utbildning fick gruppen med någon 
eftergymnasial utbildning signifikant bättre resultat på SDMT och Minnestestet.  
 
Tre av deltesten; SDMT, Stroop test och Minnestestet har stor spridning i resultaten. Token 
Test, Rita en klocka och en kub samt Benämningstestet är däremot test som många får hög 
poäng på. Det finns en positiv korrelation mellan Benämningstestet och Token Test, som båda 
mäter språklig förmåga. Det finns också en positiv korrelation mellan Rita en klocka och kub 
och Stroop test, två test som båda mäter aspekter av exekutiv förmåga.  
 

D i sk us s io n  
Kön visade sig inte ge något utslag alls på testresultat, inte heller på spatial förmåga (som det 
mäts i Rita en klocka och en kub). Eftersom nästan alla testpersoner fick full poäng på denna 
uppgift är det möjligt att ”taket” i denna uppgift var för lågt för att eventuella skillnader 
mellan män och kvinnor skulle kunna upptäckas. Majoriteten av dem som drabbas av UMS är 
kvinnor och det har därför ofta varit en ambition i olika studier att ha en majoritet kvinnor. 
Man kan fråga sig om det är viktigt att ha en sådan fördelning i framtida studier. 
 
Ålder däremot visade sig inte oväntat ha betydelse för testresultat. I tidigare studier har man 
kunnat påvisa att vissa kognitiva funktioner börjar avta framförallt efter 50 år och det stöds av 
resultaten i denna studie. De funktioner som tycks påverkas vid högre ålder är framförallt det 
kognitiva processandet, snabbhet och i viss mån minne (Ardila, 1998; Marshall et al., 1996). 
Snabbhet som det mäts i SDMT och exekutiv förmåga i Stroop test, där kognitivt processande 
är en del, gav utslag i den äldsta gruppen i denna studie; 46-56 år. Samtidigt bör man ha i 
åtanke att olika generationer utsatts för olika grad av kognitiv stimulans, och att det kan finnas 
olika orsaker till t.ex. underprestationer på minnestest. 
 
Utbildning visade sig ha betydelse, kanske något oväntat eftersom tidigare forskning visat att 
utbildning på den nivå dessa testpersoner är; c:a 12-15 års utbildning, inte skulle vara av så 
stor betydelse (Ardila, Ostrosky-Solís, Rosselli & Gómez, 2000). Signifikanta skillnader 
fanns mellan gruppen med högst gymnasial utbildning jämfört med gruppen med 
eftergymnasial utbildning på testen SDMT och Minnestestet. SDMT mäter snabbhet och 
uppmärksamhet och Minnestestet mäter inlärning och episodiskt minne. Det är i och för sig 
ett rimligt resultat med tanke på att kognitiva funktioner övas genom utbildning. Tidigare 
forskning har visat att test som mäter uppmärksamhet ofta påverkas av utbildningsnivå 
(Gómez-Pérez & Ostrosky-Solís, 2006) och att episodiskt minne är starkt korrelerat till 
utbildning (Almkvist i Nyman & Bartfai (red.), 2000). 
 
Den positiva korrelationen mellan Benämningstestet och Token Test kan bero på att båda 
testen mäter språklig förmåga. Det är dock viktigt att komma ihåg att Token Test är det test 
där nästan alla får full poäng, d. v. s. spridningen är mycket liten. I Benämningstest får också 
de flesta testpersonerna nästan full poäng, ett litet antal personer får lägre poäng troligen p. g. 
a. att de inte har svenska som modersmål.  
 
Mellan Rita en klocka och en kub och Stroop test finns också en positiv korrelation. Det 
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verkar sannolikt att skälet är att båda testen mäter olika aspekter av exekutiv förmåga. I rit-
testet finns en liten spridning; de flesta klarar uppgiften med full poäng, men spridningen är 
betydligt större i Stroop test.  
 
En slutsats man kan dra är att testen Rita en klocka och en kub samt Token Test tycks vara 
användbara för att mäta nedsatta kognitiva funktioner. I varje fall ger de nästan inget utslag på 
de friska personer som testats i denna studie. Benämningstestet är också ett test som de allra 
flesta testpersonerna fick nära full poäng på. De som fick lite lägre poäng fick det p. g. a. att 
de hade annat modersmål än svenska, vilket kan vara viktigt att ha i åtanke då detta test 
används.  
 
SDMT mäter snabbhet och uppmärksamhet som kan sägas vara aspekter av intelligens. Vid 
en jämförelse framgår att det kan finnas en parallell till Flynn-effekten, som syftar på 
intelligensnivå i befolkningen, även när det gäller kognitiva funktioner. De resultat som 
framkommit för SDMT i denna studie är oftast bättre än tidigare resultat i olika grupper. Det 
kan därför vara viktigt att med jämna mellanrum göra nya testningar på friska personer för att 
kontrollera om prestationerna på detta test kontinuerligt förbättras i befolkningen. 
 
Benämningstestet mäter språklig förmåga, en förmåga som kan bestå och förbättras långt upp 
i åldern (Cornelius & Caspi, 1987). I denna studie har ingen effekt av ålder påvisats, vilket 
kan bero på en s. k. ”tak-effekt” d. v. s. testet mäter bäst underpresterande personer och inte 
högpresterande. En stor andel av testpersonerna hade nästan alla rätt.  
 
Det finns ett stort behov av mer forskning om utmattningssyndrom och kognitiva 
funktionsnedsättningar vid utmattningssyndrom. Nu när det finns fastställda kriterier för 
diagnosen (Socialstyrelsen, 2003) ökar också möjligheterna att göra studier på detta specifika 
tillstånd. Idag finns det mer forskning internationellt om t. ex. CFS än om 
utmattningssyndrom. Förhoppningsvis kommer man att kunna göra en jämförande 
undersökning mellan de resultat som framkommit vid testningar med KSB på personer med 
UMS och de resultat som framkommit vid denna studie på friska personer. 
Utmattningssyndrom är ett tillstånd som de senaste tio åren orsakat stora ekonomiska 
belastningar på samhället och framförallt ett stort personligt lidande för drabbade personer 
och deras anhöriga så det finns all anledning att prioritera detta område i framtiden. 
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