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Trots att en stor del av befolkningen är arbetslösa saknas forskning på 
hur arbetslösheten påverkar individens kognitiva förmågor. 
Föreliggande studie undersöker effekten av arbetslöshet på episodiskt 
och semantiskt minne samt visuospatial förmåga. Även könsskillnader 
testas. Med resultat från tidigare forskning om de arbetslösas negativa 
psykosociala situation som grund hypotiserades att de arbetslösa 
skulle prestera sämre på test som mäter episodiskt minne, semantiskt 
minne och visuospatial förmåga. De arbetslösas psykosociala situation 
undersöktes med självskattning av variablerna stress, depression och 
sociala nätverk och kognitiv förmåga mättes med 16 olika kognitiva 
test. Totalt ingick 2367 deltagare från Betulaprojektet i studien. 
Resultaten visade inte på någon skillnad i prestation mellan arbetslösa, 
långtidsarbetslösa och övriga. Inte heller någon skillnad mellan 
grupperna i de psykosociala variablerna återfanns, vilket inte ligger i 
linje med tidigare forskning men här kan förklara de uteblivna 
prestationsskillnaderna på kognitionstesten.  
 

Att bli arbetslös innebär för individen att förlora ett jobb och ställas utanför 
arbetsmarknaden. Trots att det är över tio år sedan Winefield (1997) beskrev 
industriländernas problem med arbetslösheten har det sällan varit mer aktuellt att 
undersöka hur arbetslösheten påverkar individen än i denna tid av varsel och ekonomisk 
kris. Mycket forskning har bedrivits kring de arbetslösas psykiska hälsa och deras 
subjektiva upplevelse av sin situation. Dessa studier har visat att det är mer än bara en 
anställning som går förlorad då en människa blir arbetslös (bl.a. Bartley, 1994; Fryer & 
Fagan, 2003). Ekonomisk trygghet, socialt nätverk och känslan av mening är endast 
några av de saker som tas ifrån den som förlorar sitt jobb (Jahoda, 1982). McKee-Ryan, 
Song, Wanberg och Kinicki (2005) har med en metaanalys av studier inom området 
kartlagt att arbetslösa mår både psykiskt och fysiskt sämre än arbetstagare. Väldigt lite 
forskning är trots det inriktad på hur individen som förlorat sitt jobb fungerar kognitivt 
och studier som systematiskt har undersökt arbetslöshetens inverkan på kognitionen är 
få. Det är relevant och viktigt att söka förstå hur människor i dessa situationer fungerar 
kognitivt. I händelse av arbetslöshet är det inte bara betydelsefullt att kunna planera och 
organisera framtiden och sina möjligheter, dessutom måste man vara kognitivt beredd 
att klara av ett jobb när man får ett nytt.  

Ur samhällets synpunkt är det viktigt att kunna utnyttja den arbetsföra befolkningen 
eftersom arbetslösheten kostar enorma summor i bland annat uteblivna skatteintäkter 
och ökade avgifter till arbetslöshetsförsäkringar, försörjningsstöd och bostadsbidrag. 
Enligt Statistiska centralbyrån är den relativa arbetslösheten i Sverige 9,8 % (juni 2009), 
vilket innebär att det finns 503 000 personer utan arbete. Detta är en ökning från 
februari föregående år med 87 000 personer. Arbetslösheten, som är jämnt 
könsfördelad, är högst hos ungdomar i ålderspannet 15-24 år (SCB, 2009). 
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Det finns relativt många studier som beskriver arbetslöshetens inverkan på individens 
situation och det är idag mycket tydligt att det finns ett samband mellan arbetslöshet och 
psykologiska besvär. I princip all forskning som studerat detta problem har visat en 
lägre nivå av välmående hos arbetslösa, oavsett ålder och kön (Bartley, 1994). Det går 
att i grova drag dela in forskningen om arbetslöshetens effekter i tre grupper; sociala 
konsekvenser, hälsoeffekter (såsom kroppsliga och psykiska besvär) och hälsovanor 
(Hammarström, 1996). 

Kognition (latin för cogitare; att tänka) är en samlingsterm för olika mentala processer 
där bland annat intelligens, resonerande, förståelse, minne och beslutsfattande ingår. I 
föreliggande studie ligger fokus främst på minne men även visuospatiala förmågor 
kommer att undersökas. Inom forskningen beskrivs minnets uppbyggnad bland annat 
med en indelning i långtids- och korttidsminne. I föreliggande studie ligger fokus på 
långtidsminnet och mer specifikt det deklarativa långtidsminnet, som i sin tur kan delas 
in i episodiskt eller semantiskt minne (Tulving, 1972). Att en minnestyp är deklarativ 
innebär att inkodning, lagring och återkallande sker under medveten kontroll. Den andra 
delen av långtidsminnet, som ej ska undersökas här, är det icke-deklarativa (implicita) 
minnet och innefattar sådant som vi kan utantill, utan att en medveten erinring behövs. 
Episodiskt minne handlar om våra personliga minnen och minnet av specifika 
händelser, såsom minnet av vad vi åt till frukost i morse. Det har blivit tydligt att även 
det episodiska minnet kan delas in i två delsystem, nämligen återgivning och 
igenkänning (Nyberg et al., 2003). Det semantiska minnet är däremot den generella 
kunskap vi besitter, exempelvis fakta om omvärlden och ordförståelse, det som kan 
kallas för kunskapsminnet. Även detta minnessystem kan delas in i två delsystem, 
kunskap och ordflöde (Nyberg et al., 2003). 

Kognitionsförändringar kan bero på psykologiska, sociala och neurobiologiska faktorer. 
Mycket forskning är fokuserad på åldrandets inverkan på kognition då detta är en viktig 
faktor när det gäller livskvaliteten och förmågan att förbli självständig vid högre ålder 
(bl. a. Nilsson et al., 1997; Seeman, Lusignolo, Albert, & Berkman, 2001). Att 
kognitiva förmågor försämras med åldern är forskningen överens om, och vissa 
minnesfunktioner har visat sig mer ålderskänsliga än andra (Nilsson et al., 1997, 2004; 
Salthouse, 1991). Skillnader har påträffats mellan deklarativa och icke-deklarativa 
minnesfunktioner. Det episodiska minnet har visat sig vara mer ålderskänsligt än det 
semantiska (som försämras först vid 75-80 års ålder) och återgivning har i sin tur visat 
sig mer känsligt än igenkänning (Nyberg et al., 2003). Det episodiska minnet försämras 
långsamt och kontinuerligt under den mogna åldern (Nilsson et al., 1997).  Inga studier 
av ålderns inverkan på visuospatiala förmågor har hittats.  

Könsskillnader i kognitionsfunktioner är väl kartlagda, ibland är de små eller obefintliga 
men för vissa kognitionstyper är könsskillnaderna tydligare. Herlitz, Nilsson och 
Bäckman (1997) fann att män presterar bättre än kvinnor på visuospatiala uppgifter 
medan kvinnor presterar bättre på test som undersöker episodiskt minne. Även Herlitz, 
Airaksinen och Nordström (1999) har visat att kvinnor lyckas bättre än män på 
minnesuppgifter som testar det episodiska minnet. Dessa skillnader har inte återfunnits i 
de andra minnessystemen och ingen empiriskt grundad förklaring har ännu kunnat ges. 
Författarna ger förslag till förklaring både i sociala faktorer (kvinnans roll som planerare 
och ansvarig för familjen) och biologiska (östrogen har visat sig korrelera positivt med 
det episodiska minnet), men inga teorier har kunnat kartlägga orsaken till 
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könsskillnaderna. När det gäller de sociala faktorerna saknas data att grunda hypotesen 
på och östrogenets inverkan förklarar inte att det saknas en interaktion mellan ålder och 
kön då östrogenet minskar med åldern hos kvinnor. Yonker, Eriksson, Nilsson och 
Herlitz (2003) har visat att könsskillnaderna består även då individerna är matchade i 
östrogennivå. I semantiska minnesuppgifter har däremot inga könsskillnader hittats. I 
enighet med tidigare forskning förväntas män prestera bättre än kvinnor på visuospatiala 
testet medan kvinnorna förväntas prestera bättre på de episodiska minnestesten. På de 
semantiska testen förväntas inte någon prestationsskillnad mellan könen. Även 
utbildning har visat sig ha en inverkan där högre utbildning korrelerar med bättre 
prestation på minne (Nilsson et al., 1997).   

Att förlora sitt jobb upplevs enligt forskningen för många som mycket stressande. 
Hammarström och Janlert (1997) menar att den försvagade ekonomin är en faktor som 
leder till stress genom att försämrad ekonomi innebär en minskad grad av kontroll som i 
sin tur leder till ökad stress. Trots att det i dagens samhälle inte är direkt fattigdom och 
svält som i första hand oroar innebär förlorandet av ett jobb en kraftigt försvagad 
privatekonomi. Enligt Kagan och Levis (1975) stressteori fungerar bland annat 
ovissheten om framtiden som en stressor och som nämnts ovan innebär arbetsplatsen en 
trygghet i flera andra aspekter än de ekonomiska, såsom arbetskamrater, självförtroende 
och fasta tidsramar (Jahoda, 1982). 

Fryer och Warr (1984) kopplar samman arbetslöshet med stressteorin då de hävdar att 
det är stressande både i bemärkelsen understimulerande och överstimulerande att vara 
arbetslös. Samtidigt som det kan vara understimulerande då det finns en brist av 
arbetssysslor och de krav som tillhör arbetet, kan det också vara överstimulerande 
eftersom det tillkommer nya problem och situationer som tidigare aldrig behövt 
konfronteras av individen (Fryer & Warr, 1984). Vidare utvecklar Fryer och Warr 
(1984) sin teori, och beskriver interaktionen mellan stress och kognitiva prestationer 
med hjälp av de två centrala komponenterna arousal och uppmärksamhet, där både 
under- eller överstimulering menas sänka den kognitiva förmågan. Broadbent (1980) 
har tidigare visat att stress, främst genom tidspress och social isolering, försämrar 
kognitiva förmågor men då dessa studier ofta genomförts i laboratoriemiljöer sökte 
Fryer och Warr (1984) testa teorin hos arbetslösa för att öka den ekologiska validiteten. 
Författarna utgick ifrån hypotesen att de arbetslösa saknar både temporal struktur samt 
sociala nätverk, vilket ökar deras stressnivå, och därmed borde innebära sämre 
prestation på kognitiva uppgifter. Resultaten visar att de faktiskt upplever kognitiva 
uppgifter som svårare sedan de blivit arbetslösa, och värst upplever medelålders män sin 
kognitiva situation.  

Kasl och Cobb (1970) har i en longitudinell studie visat att arbetare som förlorade 
jobbet fick ett förhöjt blodtryck jämfört med en kontrollgrupp, vilket de ser som en 
fysiologisk reaktion på stress. Om dessa resultat sätts i relation till bland annat Suhr, 
Stewart och Frances (2004) studie som visar att det finns ett negativt samband mellan 
högt blodtryck och kognitiv förmåga, talar det för att de arbetslösa borde få ett sämre 
resultat på de kognitiva testen i föreliggande studie. Dessutom är hippocampala 
formationen ett område inblandat bland annat i deklarativt minne och spatial förmåga 
som visat sig vara mycket känsligt för stress och stresshormoner (McEwen & 
Magarinos, 2001). 
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Forskning har visat att det finns ett samband mellan arbetslöshet och depression, 
kausaliteten i denna korrelation är dock inte fastställd och har länge varit en debatterad 
fråga. Hammarström och Janlert (1997) har i sin studie av arbetslösa ungdomar visat att 
depression kan förutsäga arbetslöshet senare i livet, vilket skulle innebära att personer 
med depression löper större risk att bli arbetslösa. Författarna menar också att det 
handlar om en interaktion mellan psykisk ohälsa och arbetslöshet, att psykiskt 
dysfunktionella personer sedan de blivit arbetslösa mår ännu sämre på grund av den 
situation de hamnat i. Även Dooley, Prause och Ham-Rowbottom (2000) fann att 
tidigare depression ökade risken för att bli arbetslös, särskilt för individer med lägre 
utbildning. Andra har ej kunnat finna detta samband utan menar istället att depressionen 
orsakas av att utsättas för arbetslöshet (Waters, 2007). Det förklaras med att trots att det 
verkar finnas en genetisk komponent i affektiva störningar så är det ofta en händelse 
som innefattar bland annat förlust och besvikelse som föregår en depression. Som 
nämnts tidigare upplevs det ofta som en förlust för individen när denne blir arbetslös, 
och depressioner uppkommer inte sällan i situationer där något grundläggande tagits 
ifrån en människa (Dooley et al., 2000). Dooley et al. (2000) har även visat att risken för 
depression är minst lika stor hos individer som går från en heltidstjänst till en 
deltidstjänst som hos individer som helt ställs utanför jobbmarknaden.  

Enligt Seligmans (1972) teori om inlärd hjälplöshet kan depressionen förklaras genom 
att individen i arbetslöshetssituationen känner en brist både på kontroll och på förmåga 
att se sambandet mellan egna insatser och resultatet vilket leder till hopplöshetskänslor. 
Det är när upprepade misslyckanden leder till en minskad tro på den egna kompetensen 
som depressionen uppkommer. Teorin om inlärd hjälplöshet har inom forskningen 
kopplats samman med jobbsökarmomentet, där den visat sig mycket användbar för att 
förklara individens uppgivenhet. När den arbetslöse gång på gång sökt jobb utan att 
lyckas försvinner tron på den egna förmågan och en känsla av att det är onödigt att 
överhuvudtaget försöka infinner sig. När en individ utsätts för upprepade stressmoment 
påverkas vissa kortikala och subkortikala områden i hjärnan och individen riskerar, 
framförallt då det finns en genetisk predisponering, att utveckla en depression (Waters, 
2007).  

Att depression påverkar individens kognitiva förmåga negativt har påvisats i flera 
studier (bl.a. Ilsley, Moffoot, & O’Carroll, 1995; Levin, Heller, Mohanty, Herrington, & 
Miller, 2007). Överlag innebär en ökad aktivitet i ett visst område i hjärnan bättre 
prestationer på kognitiva uppgifter som styrs från detta område och omvänt, där en 
minskad aktivitet innebär sämre prestationer (Levin et al., 2007). Den kognitiva 
förmåga som visat sig mest sårbar vid depression är det episodiska minnet (Ilsley et al., 
1995). Detta kan förklaras med att depressiva sjukdomar associeras med funktionella 
och strukturella neurologiska förändringar som är kritiska för just det episodiska 
minnet, bland annat reducering av metabola aktiviteten i prefrontala cortex (Drevets, 
2000) och neural förtvining i hippocampus och amygdala (Dolan et al., 1992). Vissa 
forskare menar att en depression tömmer de kognitiva resurserna (Mathews & 
MacLeod, 1994) medan andra hävdar att en depression endast leder till svårigheter med 
effektiva kognitiva strategier och att individer som lider av depression därför presterar 
normalt i stödda och primade uppgifter (bl.a. Hertel, 1994). Även den spatiala förmågan 
har visat sig påverkas negativt av depression (Ilsley et al., 1995). 
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Funktioner i hjärnan hos deprimerade individer har visat sig fungera annorlunda än hos 
icke-deprimerade individer. I en studie av Airaksinen, Larsson, Lundberg och Forsell 
(2004) påvisades en tydlig skillnad i episodiskt minne och mental flexibilitet mellan en 
grupp deprimerade undersökningsdeltagare och en kontrollgrupp. Intressant är vad 
författarna påpekar, att beroende på vilken sorts affektiv störning personerna led av så 
var det olika funktioner som påverkats. Hos personerna som var djupt deprimerade eller 
hade en ”mixed anxiety-depressive disorder” var det främst minnesfunktionerna som 
påverkats, medan den grupp som led av dystymi (måttligt uttalat men långdraget 
depressionstillstånd) hade störst problem med mental flexibilitet. Hos de som endast var 
”lätt” deprimerade hittades inga skillnader alls mellan sjukdomsgrupp och kontrollgrupp 
(Airaksinen et al., 2004).   

Studier har visat att då en person förlorar sitt jobb är ett av de största problemen att det 
sociala nätverket kraftigt minskas och att personen blir mindre socialt aktiv (Underlid, 
1996). Mycket forskning har studerat de arbetslösas engagemang i fritidsaktiviteter, 
hobbys och annan sysselsättning och resultaten är varierande. När en människa mister 
sitt jobb är förlusten av kognitiva stimuleringen från arbetssysslorna endast en av 
nackdelarna, därtill kommer förlorandet av vänner och det sociala nätverk arbetet bidrar 
med. En ytterligare faktor som ökar både den sociala isoleringen och minskandet av 
kognitionsanvändning är den försvårade ekonomisituationen som arbetslösheten för 
många för med sig. Som arbetslös har man inte längre samma möjligheter som tidigare 
att göra saker, vilket leder till minskad aktivering och minskad kontakt med andra 
människor (Hammarström & Janlert, 1997). En aktivitet som i tidigare forskning visat 
sig öka efter att folk blivit arbetslösa är emellertid konsumtionen av media, såsom 
läsandet och tv-tittandet (Warr & Payne, 1983). Underlid (1996) har visat att arbetslösa 
är mindre socialt aktiva än medelpopulationen och att det finns ett samband mellan 
graden av aktivitet och mental hälsa, där minskad aktivitet innebär en försämrad mental 
hälsa. 

Det är relevant att dra paralleller mellan arbetslöshet och åldrandet när det gäller 
förändringar i sociala nätverk. Forskning har visat att äldre som har mer social support 
och social interaktion fungerar bättre kognitivt (Seeman et al., 2001). Författarna menar 
att dessa bland har en positiv effekt på fysiologiska variabler som i sig är bra för 
kognitionen, såsom minskad endokrin och kardiovaskulär aktivitet. Författarna menar 
också att socialt stöd korrelerar positivt med kognition för att det håller igång de 
kognitiva funktionerna, ju fler sociala kontakter desto mer används kognitionen och 
därmed hålls den ”uppdaterad”. Nyberg och Cabeza (2000) har visat att om kognitionen 
ej används försämras den eftersom den ständigt ska underhållas, och att exekutiva 
funktioner blir mindre aktiva och dessa har visat sig ha en stor betydelse för 
minnesfunktionen.  

Håkansson et al., (2009) visar i en nyligen publicerad artikel på relationen mellan 
civilstatus och kognition där de sociala relationerna ses som en stor del av förklaringen 
till kognitionsförändringarna. De personer som lever med en partner i medelåldern löper 
mindre risk än separerade, singlar och främst änkor/änkemän att drabbas av 
kognitionsförsämringar senare i livet. Resultaten visar att individer utan partner löper 
upp till dubbelt så stor risk att drabbas av försämringar samt Alzheimers, framförallt för 
de individer som var ogifta både i medelåldern och senare i livet. Håkansson et al., 
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(2009) hävdar att detta kan bero på att de kognitiva och sociala utmaningar individen 
ställs inför i ett förhållande är skyddande.  

Eftersom det sociala livet förändras avsevärt vid arbetslöshet och tidigare forskning 
visar att flera av dessa förändringar har en koppling till kognitiva försämringar är det 
rimligt att anta att de kognitiva förmågorna försämras hos en individ om denne blir 
arbetslös. Då det saknas forskning inom området är det är av stor betydelse att detta 
potentiella samband undersöks för att skapa en förståelse för individens situation och 
därmed en utgångspunkt för interventioner från samhället. Syftet med studien är att 
undersöka huruvida det finns en skillnad i kognitiva förmågor hos arbetslösa och icke-
arbetslösa individer och hypotesen är att det finns en skillnad som innebär att arbetslösa 
har en sämre kognitiv förmåga. Ett andra syfte är att undersöka potentiella 
könsskillnader i prestation på kognitionstesten. 
 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 

Undersökningsdeltagare har slumpmässigt dragits från befolkningsregistret i Umeå och 
ingår i Betulaprojektet, en longitudinell studie vars huvudsyfte är att undersöka 
utvecklingen av hälsa och minne i åldrandet och fastställa riskfaktorer för demens 
(Nilsson et al., 1997: 2004). Sammanlagt användes data från 2367 deltagare, varav 50.5 
% var kvinnor och 49.5 % män. Bland dessa var 36 personer arbetslösa och 67 personer 
långtidsarbetslösa (arbetslösa längre än 6 månader) vid testtillfället. I gruppen övriga 
ingår alla som inte registrerats för arbetslöshet eller långtidsarbetslöshet och dessutom 
har grupperna sjukskrivna och förtidspensionerade exkluderats eftersom värk och 
sjukdom i studier har visat sig ha en negativ effekt på kognitiva färdigheter (Wahlin, 
MacDonald, de Frias, Nilsson & Dixon, 2006). Deltagarna var mellan 35 och 65 år, med 
medelåldern 49.9 år (sd = 9.8). Karaktäristika för respektive grupp finns presenterat i 
Tabell 1.  

Tabell 1. Antal deltagare, medelvärde (och standardavvikelse) för ålder och antal års 
utbildning samt könsfördelning och andelen procent som är gifta i respektive grupp 
arbetslösa, långtidsarbetslösa och ”övriga”.  

                                       Arbetslösa           Långtidsarbetslösa            Övriga 

N  36                67                              2264                     
Ålder  43.5 (8.1)                48.2 (9.4)                    50.1 (9.8) 
Utbildning  12.5 (3.6)                11.4 (3.3)                    11.8 (4.0)                 
Kön kvinnor/män 53/47%                42/58%        51/49%                                              
Gifta  75%                74.6%         80.5%               
 
Design och procedur 

Betulaprojektet startade 1988 och har sedan starten resulterat i fyra insamlingstillfällen, 
T1: 1988-1990, T2: 1993-1995, T3: 1998-2000 och T4: 2003-2005. En femte insamling 
har påbörjats 2008 och pågår än. Sampel 1 (S1) testades första gången vid T1 och har 
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sedan följts upp vid varje tillfälle, S2 och S3 testades först vid T2, S4 vid T3 och S5 vid 
T4. I denna studie har sampel 1 vid T1, sampel 2 och 3 vid T2, sampel 4 vid T3 och 
sampel 5 vid T4 inkluderats, följaktligen respektive sampels första testtillfälle. I sampel 
1, 2, 4 och 5 är deltagarna i åldern 35-65 år och i sampel 3 40-65 år. Undersökningen 
bestod av två delar där den första var ett 1.5 till 2 timmar långt möte med en 
sjuksköterska som inkluderade ifyllande av frågeformulär, hälsoundersökning och viss 
kognitiv testning. Den andra delen av undersökningen utfördes en mycket 
grundläggande minnestestning. För en mer detaljerad beskrivning av studien och dess 
design se Nilsson et al. (1997). 

De psykosociala variablerna stress, psykiskt välmående och socialt nätverk mättes med 
självskattningsformulär. Deltagarna fick skatta psykiskt välmående genom att svara ja 
eller nej på fem frågor; ”Har du svårt att sova,”, ”Är du ofta trött?”, ”Känner du dig ofta 
nedstämd?”, ”Känner du dig ofta ensam?” och ”Känner du ofta ångest/oro?”. Dessa fem 
variabler valdes eftersom de tillsammans förväntas fånga individens psykiska status. 
Poängen på de fem frågorna summerades vilket innebär att ju högre värde på denna 
variabel desto större psykiska besvär kan deltagaren förväntas ha. För att bedöma 
deltagarnas sociala nätverk ställdes frågan ”Hur ofta besöker eller får du besök av 
vänner och bekanta?” med svarsalternativ från 1 (dagligen) till 7 (aldrig). En 
begränsning finns här i data eftersom frågan ej ställdes vid tillfälle 1 vilket innebär att 
sampel 1 med sju arbetslösa och sex långtidsarbetslösa individer ej finns representerade 
här. Stress mättes genom att deltagarna fick svara ja eller nej på frågan ”Känner du dig 
stressad i allmänhet?”. Även här finns begränsning från T1 då frågorna inte ställdes och 
sampel 1 därför inte finns representerade.  

Kognitiva test 

För att testa den kognitiva förmågan hos deltagarna användes test som undersöker 
retrospektivt episodiskt minne (igenkänning och återgivning), semantiskt minne 
(vokabulär och verbalt flöde) samt visuospatial förmåga (block design). Testbatteriet är 
framtaget med underlag i grundläggande teorier om minnessystem och processer och 
testar ett brett spektra av normal och sjukdomsrelaterad förändring av minnet. Se 
Nilsson et al. (1997) för en mer detaljerad redogörelse av de kognitiva testen i 
undersökningen. Nedan följer en beskrivning endast av de delar som använts i 
föreliggande studies aktuella beräkningar. 

          Episodiskt minne. 

Ansikts- och namnigenkänning. Deltagarna fick se 16 ansiktsfotografier på barn i 
tioårsåldern. Varje bild presenterade i åtta sekunder och under bilderna fanns ett för- 
och ett efternamn. Deltagarna uppmanades att memorera ansiktet och efternamnet för en 
senare uppgift. Efter 45 minuter av andra kognitiva test fick deltagarna återigen se 
fotografier på barn, denna gång 24 bilder varav 12 var med i första omgången och 12 
var nya. Deltagarna ombads göra en bedömning om huruvida de sett bilden innan eller 
inte. För de ansikte de sett tidigare ombads de identifiera rätt namn från en lista med 
fyra alternativ. Antal ansikte som kändes igen minus antalet falska ”alarms” och antal 
rätt efternamn användes i denna analys.  

Igenkänning av substantiv. Bland 32 substantiv skulle deltagarna peka ut de 16 som de 
presenterats för i en tidigare uppgift (se nedan). Åtta stycken av dessa substantiv 
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presenterades tidigare genom att deltagarna samtidigt som de fick en mening uppläst 
och visad på en lapp skulle utföra handlingen. Resterande åtta blev endast upplästa och 
visade på lappen. Antalet igenkända substantiv som studerats genom utförande av 
handlingen minus antalet felaktiga ja-svar av distraktorerna användes som beroende 
variabel här. 

Fri återgivning av handlingar och meningar. Två listor med 16 korta meningar i 
imperativ (ex ”rulla bollen”) presenterades visuellt och lästes för deltagarna. För den 
ena listan ombads deltagarna att utföra handlingen med de specifika objekten, medan 
den andra listan studerades utan utförande av aktiviteten. Därefter följde ett fritt 
återgivningstest av meningarna. Antalet ihågkomna meningar (rätt verb och substantiv) 
för de meningar inkodade med utförande av aktiviteten användes här.  

Stödd återgivning. Deltagarna presenterades för åtta kategorier av ord och skulle med 
hjälp av dessa återge relevanta meningar från testet ovan. Exempelvis kunde kategorin 
”fyrfotade djur” fungera som ledtråd till tidigare meningen ”lukta på ekorren”. Antalet 
korrekt återgivna meningar deltagarna gav under tre minuter användes här. 

Arbetsminne. Tolv substantiv presenterades med 2 sekunders intervall och testet gick ut 
på att återkalla så många som möjligt av dessa i valfri ordning. Fyra olika betingelser 
fanns; ingen distraktion, distraktion vid inkodning, distraktion vid återgivning och 
distraktion vid både inkodning och återgivning. Distraktionen bestod här av uppgiften 
att sortera röda och svarta kort i två högar utifrån färg och antalet korrekt återgivna 
substantiv användes i beräkningarna.  

Återgivning av aktiviteter. Deltagarna ombads att så noggrant som möjligt och i egen 
takt beskriva de test de genomgått under dagen. Antalet ihågkomna aktiviteter användes 
i dessa beräkningar.  

           Semantiskt minne. 

Ordförståelse/Vokabulär/Kunskap. Ett papper med 30 ord gavs till deltagarna. Bredvid 
varje ord fanns fem alternativ på ord och uppgiften var att välja ut det som var en 
synonym till ordet i huvudkolumnen. Deltagarna fick sju minuter på sig och antalet 
korrekt valda ord användes i beräkningen. 

Verbalt flöde. Tre olika test användes för att undersöka deltagarnas verbala flöde, och 
uppgiften bestod i att generera så många ord som möjligt på en minut utifrån tre olika 
krav; att orden ska börja på bokstaven A, att orden ska börja på bokstaven M och vara 5 
bokstäver långa samt att orden ska börja på bokstaven B och vara namn på yrken. 

           Spatial förmåga. 

Block design. Detta test är en del av WAIS-testet (Wechsler, 1981) och innebär att röda 
och vita klossar placeras så att de formar det mönster som visas på en bild. Tiden det 
tog att slutföra uppgiften ingick i beräkningarna. 
 
Statistiska analyser 
 
Alla råpoäng från de kognitiva testen z-transformerades för komposita analyser av 
episodiskt och semantiskt minne samt visuospatial förmåga. Gruppen med 35-åringar 
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från det första insamlingstillfället användes som normgrupp i transformeringarna. 
Poängen inom varje delområde adderades för respektive individ och dividerades sedan 
med antalet test. Effekten av arbetslöshet och könsskillnader undersöktes med 
kovariansanalys (ANCOVA) med en signifikansnivå på p < .05. 
 
 

Resultat 
 

För att undersöka skillnader i gruppernas (arbetslösa, långtidsarbetslösa och övriga) 
bakgrundsvariabler utfördes beräkningar på ålder, utbildning och kön. En envägs 
oberoende ANOVA visade signifikanta skillnader i ålder mellan grupperna [F(2, 2364) = 
9.212, p < .0005]. Post Hoc-test visade att de arbetslösa är signifikant yngre än gruppen 
övriga (p < .0005). Ingen signifikant skillnad erhölls mellan arbetslösa och 
långtidsarbetslösa (p > .05) eller övriga och långtidsarbetslösa (p > .05). Inga 
signifikanta skillnader i antal år av utbildning mellan grupperna förelåg [F(2, 2330) = .891, 
p = .410]. Ett χ2-test visade att det inte fanns något signifikant samband mellan kön och 
grupptillhörighet [χ2

(2) = 2.164, p = .339]. Data för de psykosociala variablerna stress, 
psykiska besvär och sociala kontakter presenteras i Tabell 2.  
 
Tabell 2. Andel individer som känner sig stressade samt medelvärde för psykiska besvär 
och bekantas besöksfrekvens.  

                                            Arbetslösa             Långtidsarbetslösa                 Övriga 

% Stressade      35.5  23.7                         38 
Psykiska besvär     0.75 (0.97)                       0.93 (1.37)               0.74 (1.04)               
Socialt stöd              2.19 (0.98)                       2.57 (1.20)            2.57 (1.14)                
 
Resultaten visade att arbetslösa och långtidsarbetslösa inte skiljer sig från övriga när det 
gäller de sociala variablerna. Inga signifikanta skillnader mellan de tre grupperna kunde 
redovisas, varken när det gällde upplevd stress [χ2(2) = 5.036, p = .081], psykiska besvär 
[F(2, 2363)  = 1.018,  p = .362] eller socialt stöd operationaliserat i hur ofta individerna 
träffar nära och bekanta [F(2, 1771) = 1.680, p  = .187].  
 
Tabell 3. Medelvärden (och standardavvikelse) för episodiskt och semantiskt minne 
samt visuospatial förmåga för män respektive kvinnor i grupperna arbetslösa, 
långtidsarbetslösa och övriga. 

                      Arbetslösa                  Långtidsarbetslösa                    Övriga 
                 Män         Kvinnor              Män          Kvinnor              Män         Kvinnor 

Epi     -0.35 (0.36)  -0.06 (0.39)     -0.26 (0.52)  -0.08 (0.41)     -0.28 (0.52)   -0.08 (0.50) 
Sem   -0.45 (0.49)   -0.06 (0.92)    -0.25 (0.67)  -0.24 (0.70)     -0.27 (0.71)   -0.28 (0.73)                                 
Vis     -0.59 (0.66)   -0.31 (1.27)    -0.25 (0.94)  -0.53 (0.99)     -0.29 (1.00)   -0.77 (1.02)                  
 
För att undersöka skillnader i kognitiv prestation mellan de tre grupperna arbetslösa, 
långtidsarbetslösa och övriga utfördes en 2 X 3 oberoende ANCOVA för respektive 
minnestyp, med prestation på kognitionstesterna som beroende variabel (medelvärden 
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finns presenterade i tabell 3). Den första faktorn var kön (man och kvinna) och den 
andra var grupp (arbetslösa, långtidsarbetslösa och övriga). Eftersom det fanns 
signifikanta åldersskillnader mellan grupperna, och ålder har en negativ inverkan på 
episodiskt och semantiskt minne (Nilsson, Bäckman, et al., 1997; Nilsson, Adolfsson, et 
al., 2004; Salthouse, 1991) lades ålder in som kovariat i beräkningen. De 16 kognitiva 
testen delades in i subgrupper som testade episodiskt minne (återgivning och 
igenkänning), semantiskt minne (vokabulär och verbalt flöde) samt visuospatial 
förmåga.  

Resultaten visar en signifikant huvudeffekt av kön på episodiskt minne. Post hoc-test 
visade att kvinnorna presterade bättre än männen [F(1, 2348) = 11.36, p = .001]. Det fanns 
ingen signifikant huvudeffekt av kön varken på semantiskt minne [F(1, 2357) = 2.14, p = 
.144], eller visuospatial förmåga [F(1, 2359) = .368, p = .544]. Resultaten visade inga 
huvudeffekter av sysselsättning på episodiskt minne [F(2, 2348) = 1.131, p = .323], 
semantiskt minne [F(2, 2357) = .754, p = .471]  eller visuospatial förmåga [F(2, 2359) = 
1.608, p = .201]. Inte heller någon interaktionseffekt påvisades för episodiskt minne 
[F(2, 2348) = .046, p = .955], semantiskt minne  [F(2, 2357) = 1.145, p = .319] eller 
visuospatial förmåga [F(2, 2359) = .999, p = .369]. 
 
 

Diskussion 
 

Studies huvudsyfte var att undersöka potentiella prestationsskillnader mellan arbetslösa 
och övriga på tester som mäter kognitiva förmågor. Hypotesen var att arbetslösa skulle 
prestera sämre på dessa test eftersom de befinner sig i en utsatt situation där de enligt 
tidigare forskning ofta känner sig mer stressade (Fryer & Warr, 1984), deprimerade 
(Dooley et al., 2000) och har mindre sociala nätverk (Hammarström & Janlert, 1997; 
Underlid, 1996) än individer som har arbete. 

Resultatet visar inga skillnader i de sociala bakgrundsvariablerna mellan grupperna 
arbetslösa, långtidsarbetslösa och övriga, vilket ej ligger i linje med tidigare forskning 
på respektive område som visat att arbetslösa var mer stressade (Fryer & Warr, 1984), 
deprimerade (Dooley et al., 2000), och hade mindre sociala nätverk än 
kontrollgrupperna (Hammarström & Janlert, 1997). Resultatet är oväntat eftersom det 
finns en stor mängd forskning både på arbetslöshetens negativa inverkan på psykiska 
och sociala variabler samt hur dessa variabler försämrar kognitionen (bl.a. Håkansson et 
al., 2009; Ilsley et al., 1995; Jahoda, 1982; McKee-Ryan et al., 2005). 

Resultatet visar inte heller några skillnader mellan grupperna på testen som undersöker 
kognitiv förmåga. Detta resultat skiljer sig från den enda undersökning som testat 
kognitionen hos arbetslösa, nämligen Fryer och Warrs (1984) studie som visade att de 
arbetslösa upplevde kognitiva uppgifter som svårare sedan de blivit arbetslösa. 
Föreliggande studie skiljer sig dock nämnvärt från tidigare studie då Fryer och Warr 
(1984) endast undersökt deltagarnas subjektiva upplevelse av den egna kognitionen 
medan det här har använts ett flertal kognitiva test som undersökt densamma. Resultaten 
i föreliggande studie är emellertid inte förvånande då det mellan grupperna inte finns 
några av de förväntade skillnaderna i de sociala variablerna. De arbetslösa i detta urval 
mår ej sämre än resterande individer och har inte heller sämre episodiskt minne, 
semantiskt minne eller visuospatial förmåga. Trots att sjukskrivna och 
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förtidspensionerade uteslutits ut materialet på grund av försämrad kognitionsförmåga 
(Wahlin et al., 2006) och hänsyn tagits till ålderskillnaderna (Nilsson, Bäckman, et al., 
1997; Nilsson, Adolfsson, et al., 2004; Salthouse, 1991) skiljer sig inte grupperna åt. En 
förklaring kan vara att gruppen övriga trots detta är en bred grupp som innehåller flera 
typer av bland annat sysselsättning och anställningsformer. Inte heller de arbetslösa är 
en homogen grupp, att typ av utbildning och arbete de är arbetslösa från är okänt 
innebär att vi inte kan undersöka vidare vilka likheter och skillnader grupperna har.  

Den andra upptäckten i studien är att de förväntade huvudeffekterna av kön på 
episodiskt och semantiskt minne kan styrkas. Kvinnorna presterar bättre än männen på 
episodiskt minne. En huvudeffekt av kön på semantiskt minne saknas. Detta stämmer 
överens med tidigare forskning (Herlitz, Nilsson, et al., 1997; Herlitz, Airaksinen, et al., 
1999). Testen för visuospatial förmåga var de enda där den förväntade huvudeffekten av 
kön, där män förväntades prestera bättre (Herlitz, Nilsson, et al., 1997), ej återfanns. 
Inte heller kunde några interaktionseffekter påvisas, vilket kan bero på att inga 
skillnader i de sociala variablerna finns mellan grupperna. 

Resultaten visar, till skillnad från prediktioner gjorda utifrån tidigare teorier, att de 
arbetslösa varken är mer stressade, deprimerade eller har mindre sociala nätverk. Detta 
kan bero på att Sverige på många plan skiljer sig nämnvärt från andra länder där 
studierna gjorts och teorierna uppkommit. Denna typ av faktorer är väldigt nationellt 
och kulturellt avgränsade. I Sverige har vi exempelvis haft ett förhållandevis bra 
skyddsnät som fångat upp de arbetslösa vilket rimligtvis minskat till exempel stressen 
eftersom relativt fördelaktig ekonomisk kompensation betalts ut samtidigt som 
arbetslösa har haft möjlighet att delta i program och utbildningar. Den ekonomiska 
stressen (Hammarström & Janlert, 1997) samt brist på tidsramar, mening och 
arbetskamrater (Jahoda, 1982) kan därför till en större del möjligtvis undvikas här. 
Detta i kombination med att populationen överlag verkar vara stressad (resultaten visar 
att övriga är mer stressade än de arbetslösa), kan ta bort effekten av den stress vi ser i 
andra studier (Kasl & Cobb, 1970; Kagan & Levis, 1975). Det sociala skyddsnätet kan 
även tänkas påverka de sociala nätverken eftersom utbildningar och liknande skänker 
den sociala support och interaktion som är viktig för att vi ska fungera bra kognitivt 
(Seeman et al., 2001; Nyberg & Cabeza., 2000). 

Studier har bland annat visat att risken för depression var ungefär lika stor hos individer 
som går från ett heltidsarbete till ett deltidsarbete, som hos de som går från ett 
heltidsarbete till att bli arbetslösa (Dooley et al., 2000). Det finns anledning att anta att 
en kognitiv försämring drabbar även dessa individer då den sortens anställningar är 
mycket osäkra och kan innebära att även de med anställningar har en arbetssituation 
som orsakar mycket stress. Dessa individer får emellertid kognitiv stimulans och socialt 
stöd som den arbetslöse saknar om utbildning eller program inte är aktuella. Det är 
viktigt att komma ihåg att arbetslöshet och anställning idag inte är två motsatta parter 
utan snarare en kontinuerlig skala av anställningsformer, varav många kan påverka 
individen negativt. 

Eftersom all data som ligger till grund för denna studie kommer från det longitudinella 
Betulaprojektet kan den externa validiteten anses vara god. Undersökningsdeltagarna 
var slumpmässigt utvalda från målpopulationen Umeå, som är en medelstor svensk stad 
och testningar har skett under flera olika tillfällen med flera års mellanrum och bör 
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representera den övriga populationen väl. En fördel med studien är att det finns data på 
arbetslösa respektive långtidsarbetslösa, vilket innebär att diskriminering mellan de två 
grupperna varit möjlig. Till skillnad från tidigare forskning inom arbetslöshet och 
kognition (Fryer & Warr, 1984) bygger denna studie ej på subjektiva skattningar av 
kognitionen vilket är en stor fördel. Antalet kognitiva test ökar validiteten, och med 
totalt 16 olika test bör kognitionsresultaten ge en sannfärdig bild. Det ingår dessutom 
testresultat från alla olika sampels vilket ger en stor bredd i tid för insamlande, från 
1988 till 2005, vilket innebär att det går att avfärda problem som uppkommer vid 
användandet av endast ett insamlingstillfälle. 

En begränsning i studien är att framförallt stressvariabeln består av ett dikotomiskt 
påstående där deltagarna endast kunde svara ja eller nej på huruvida de känner sig 
stressade, vilket kan ge en skev bild av hur verkligheten egentligen ser ut. De sociala 
variablerna är mätta med självskattningsformulär, vilket av naturliga skäl kan ge osäkra 
mätningar. Att det dessutom är känsliga frågor kan påverka hur sanningsenligt 
deltagarna har svarat vilket riskerar att påverka resultatet genom att faktiska skillnader 
mellan grupperna inte upptäckts. I föreliggande studie visade resultatet dock att det inte 
heller finns några kognitionsskillnader mellan grupperna. Att grupperna inte skiljer sig 
åt i de sociala variablerna är mycket intressant i sig men har inte något förklaringsvärde 
i relation till de obefintliga skillnaderna i kognitionsprestation.  

Det skulle dessutom vara önskvärt att ha en större kontroll över individernas 
arbetssituation. Då longitudinella data finns att tillgå vore det av intresse att testa de 
individer som vid första tillfället varit i en trygg anställning och sedan upprepa 
testningarna då de förlorat sina jobb för att få en mer precis bild av kausaliteten i 
sambandet. Dessutom går det som det ser ut nu inte att veta om de som har arbete har 
varit arbetslösa fram till studien, vilket är för framtida forskning att klarlägga då det 
med longitudinella data mer säkert går att fastställa arbetslöshetens varaktighet. Att gå 
vidare med dessa data skulle vara av stor vikt för att bättre förstå de mekanismer som 
ligger bakom resultaten. Eftersom vi har haft ett relativt bra skyddsnät i Sverige skulle 
det även vara relevant att göra samma undersökning i andra länder där samhället inte 
har ett lika välutvecklat socialt system och individen därför kan tänkas bli mer påverkad 
då den förlorar sitt jobb. 

Eftersom detta är ett outforskat område finns det mycket kvar att undersöka och studera 
för att få en bild av hur den kognitiva situationen ser ut för arbetslösa individer. En 
intressant aspekt som framtida forskning bör fokusera på är hur skadliga beteenden som 
den arbetslöse riskerar att ta till påverkar kognitionen, såsom alkohol, rökning och 
minskade motionsvanor. Det finns en stor mängd forskning om dessa variablers 
inverkan på kognitionen vilket gör det möjligt att undersöka de arbetslösas situation. 
Det skulle även vara intressant att se hur arbetslösa ungdomar påverkas, då de yngsta 
deltagarna i föreliggande studie är 35 år. 

Sammanfattningsvis visar studien att det inte finns några skillnader i prestation på test 
som mäter den kognitiva förmågan hos arbetslösa, långtidsarbetslösa och övriga. Inte 
heller de förväntade skillnaderna i stress, depression och sociala nätverk återfanns. 
Förväntade könsskillnader fanns däremot på test som mäter episodiskt minne där 
kvinnorna presterar bättre än männen, och semantiskt minne, där inga könsskillnader 
finns. På de visuospatiala testen kunde heller inga könsskillnader påvisas. 
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Detta är en första studie på området som med ett syfte att binda samman relevanta 
teorier om de arbetslösas situation med teorier om dess inverkan på kognitiva förmågor. 
Naturligtvis har bara en del av alla tänkbara faktorer diskuterats men det är en början till 
att belysa sambandet mellan det sociala tillstånd som kännetecknar arbetslöshet och den 
kognitiva situation som enligt teorierna bör följa på denna, samt till att ge en översikt 
över området i stort.  

 

Referenser 

Airaksinen, E., Larsson, M., Lundberg, I., & Forsell, Y. (2004). Cognitive functions in depressive 
disorders: Evidence from a population-based study. Psychological Medicine, 34, 83-91. 

Bartley, M. (1994). Unemployment and ill health: Understanding the relationship. Journal of 
Epidemiology and Community Health, 48, 333-337. 

Broadbent, D. (1980). Chronic effects from the physical nature of work. I B. Gardell & G. Johansson 
(Red.), Working life: A social science contribution to work reform. London: Wiley.  

Dolan, R. J., Bench, C. J., Brown, R. G., Scott, L. C., Friston, K. J., & Frackowiak, R. S. (1992). Regional 
cerebral blood flow abnormalities in depressed patients with cognitive impairment. Journal of Neurology, 
Neurosurgery, and Psychiatry ,55, 768-773. 

Dooley, D., Prause, J., & Ham-Rowbottom, K. A. (2000). Underemployment and Depression: 
Longitudinal Relationships. Journal of Health and Social Behavior, 41, 421-436. 

Drevets, W. C. (2000). Neuroimaging studies of mood disorders. Biological psychiatry, 48, 813-829. 

Fryer, D., & Fagan, R. (2003). Toward a critical community psychological perspective on unemployment 
and mental health research. American Journal of Community Psychology, 32, 89-96. 

Fryer, D., & Warr, P. (1984). Unemployment and cognitive difficulties.  British Journal of  Clinical 
Psychology, 23, 67-68. 

Hammarström, A. (1996). Arbetslöshetens konsekvenser bland ungdomar - en översikt. 
Socialvetenskaplig tidskrift, 1-2, 61-80. 

Hammarström, A., & Janlert, U. (1997). Nervous and depressive symptoms in a longitudinal study of 
youth employment - selection or exposure? Journal of Adolescence, 20, 293-305. 

Herlitz, A., Airaksinen, E., & Nordström, E. (1999). Sex differences in episodic memory: The impact of 
verbal and visuospatial ability. Neuropsychology, 13, 590-597. 

Herlitz, A., Nilsson, L-G., & Bäckman, L. (1997). Gender differences in episodic memory. Memory and 
Cognition, 25, 801-811. 

Hertel, P. T. (1994). Depression and memory: Are impairments remediable through attentional control? 
Current Directions in Psychological Science, 3, 190-194. 

Håkansson, K., Rovio, S., Helkala, E. L., Vilska, A. R., Winblad, B., Soininen, H., Nissinen, A., 
Mohammed, H. A., & Kivipelto, M. (2009). Associations between mid-life marital status and cognitive 
functions later in life: population based cohort study. BMJ, 339, 2462. 

Ilsley, J. E., Moffoot, A. P. R., & O’Carroll, R. E. (1995). An analysis of memory dysfunctions in major 
depression. Journal of Affective Disorders, 35, 1-9. 

Jahoda, M. (1982). Employment and unemployment: A social psychological analysis. Cambridge: 
Cambridge University. 

http://www04.sub.su.se:2263/ids70/view_record.php?id=3&recnum=0&log=from_res&SID=j4j2bbljjgvg6f0hoen73ghkn1
http://www04.sub.su.se:2263/ids70/view_record.php?id=3&recnum=0&log=from_res&SID=j4j2bbljjgvg6f0hoen73ghkn1


14 

 

  

Kagan, A., & Levi, L. (1975). Health and environment-psychosocial stimuli. A review. I Levi, L. (Red). 
Society stress and disease. London: Oxford University Press. 

Kasl, S. V., & Cobb, S. (1970). Blood pressure changes in men undergoing job loss: A preliminary report. 
Psychosomatic Medicine. 32, 19-38. 
 
Levin, R. L., Heller, W., Mohanty, A., Herrington, J. D., & Miller, G. A. (2007). Cognitive deficits in 
depression and functional specificity of regional brain activity. Cognitive Therapy Research, 31, 211-233. 
 
Mathews, A., & MacLeod, C. (1994). Cognitive approaches to emotion and emotional disorders. Annual 
Review of Psychology, 45, 25-50. 
 
McEwen, B. S., & Magarinos, A. M. (2001). Stress and hippocampal plasticity: implications for the 
pathophysiology of affective disorders. Human Psychopharmacology, 16, 7-19.  
 
McKee-Ryan, F. M., Song, Z., Wanberg, C. R., & Kinicki, A. J. (2005). Psychological and physical well-
being during unemployment: A meta-analytic study. Journal of Applied Psychology, 90, 53-76.  

Nilsson, L-G., Adolfsson, R., Bäckman, L., de Frias, C. M., Molander, B., & Nyberg, L. (2004). Betula: 
A prospective cohort study on memory, health and aging. Aging Neuropsychology and Cognition, 11, 
134-148. 

Nilsson, L-G., Bäckman, L., Erngrund, K., Nyberg, L., Adolfsson, R., Bucht, G., Karlsson, S., Widing, 
M., & Winblad, B., (1997). The Betula prospective cohort study: Memory, health and aging. Aging, 
Neuropsychology and Cognition, 4, 1-32. 

Nyberg, L., & Cabeza, R. (2000). Brain imaging of memory. I E. Tulving & F. I. M. Craik (Red.), The 
Oxford handbook of memory (sid. 501-519). Oxford: Oxford University Press. 

Nyberg, L., Maitland, S.B., Rönnlund, M., Bäckman, M., Dixon, R.A., Wahlin, Å., & Nilsson, L-G. 
(2003). Selective adult age differences in an age-invariant multifactorial model of declarative memory. 
Psychology and Aging, 18, 149-160. 

SCB, 2009: Arbetskraftundersökning juni  2009. Besökt 5 augusti 2009 på 
http://www.scb.se/Pages/Product____23262.aspx?produktkod=AM0401&displaypressrelease=true&press
releaseid=276935. 

Salthouse, T. A. (1991). Theoretical perspectives on cognitive aging.  Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Seeman, T. E., Lusignolo, T. M., Albert, M., & Berkman, L. (2001). Social relationships, social support, 
and patterns of cognitive aging in healthy high-functioning older adults: McArthur studies of successful 
aging. Health Psychology, 20, 243-255. 

Seligman, M. E. P. (1972). Learned helplessness. Annual Review of Medicine, 23, 407-412. 

Suhr, J. A., Stewart, J. C., & France. C. R. (2004). The Relationship Between Blood Pressure and 
Cognitive Performance in the Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III). 
Psychosomatic Medicine, 66, 291-297. 

Tulving, E. (1972). Episodic and semantic memory. I E. Tulving and W. Donaldson (Red.), Organization 
of memory (sid. 382-404). New York: Academic Press. 

Underlid, K. (1996). Activity during unemployment and mental health. Journal of Scandinavian 
Psychology, 37, 269-281. 

Wahlin, Å., MacDonald, S. W. S., de Frias, C. M., Nilsson, L-G., & Dixon, R. A. (2006). How health and 
BioAge influence age and sex differences in cognitive aging: Moderating, mediating, or both? Psychology 
and Aging, 21, 318-332. 



15 

 

  

Warr. P., & Payne. R. (1983). Social class and changes in behavior after job loss. Journal of Applied 
Social Psychology, 13, 206-222. 

Waters, L. (2007), Experiential differences between voluntarily and involuntary job redundancy on 
depression, job-search activity, affective employee outcomes and re-employment quality. Journal of 
occupational and organizational psychology, 80, 279-299. 

Wechsler, D. (1981). Wechsler adult intelligence scale revised: Manual. New York: Psychological 
Corporation.  

Winefield, A. H. (1997). Introduction to the psychological effect of youth unemployment: International 
perspectives. Journal of Adolescence, 20, 237. 

Yonker, J. E., Eriksson, E., Nilsson, L-G., & Herlitz, A. (2003). Sex differences in episodic memory: 
minimal influence of estradiol. Brain and Cognition. 52, 231-238. 

 
 


