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Seriepositionseffekt vid Alzheimers sjukdom och lindrig kognitiv störning

Iina Ervamaa Mekahal

I verbala minnestester brukar friska individer komma ihåg flera ord 
från början och från slutet av ordlistan (primacy- och recency-effekt) 
än från mitten av den. Detta fenomen kallas för seriepositionseffekt. 
Recency-effekten  anses  bero  på  arbetsminnet,  medan  episodiska 
minnet  ansvarar  för  primacy-effekten.  Svårigheter  med  episodiska 
minnet  är  ofta  det  första  symtomet  vid  begynnande  Alzheimers 
sjukdom.  Femtiosju  testprotokoll  av  Rey  AVLT varav  en  tredjedel 
kom  från  patienter  med  Alzheimers  sjukdom,  en  tredjedel  från 
personer med diagnosen lindrig kognitiv störning och en tredjedel från 
friska kontrollpersoner, undersöktes med flera poängsättningsmetoder 
baserade på seriepositionseffekten, för att se om någon metod skapade 
tydligare  skillnader  mellan  diagnosgrupperna  än  den  sedvanliga 
poängsättningen.  Resultatet  av  alternativa  poängsättningsmetoder 
skilde  sig  överlag  mindre  än  förväntat  från  den  sedvanliga 
poängsättningen.  Enbart  primacy  gav  tydligt  sämre  resultat,  medan 
metoder som ger poäng för alla ord förutom recency gav i vissa fall 
något bättre resultat än den sedvanliga poängsättningen. 

Demenssjukdomar
Enligt  World  Alzheimer  Report  2010  fanns  det  uppskattningsvis  35,6  miljoner 
människor som hade en demenssjukdom år 2010. Siffran förväntas  öka till  över  65 
miljoner år 2030 och till över 115 miljoner människor år 2050. En stor del av ökningen 
kommer att ske i utvecklingsländer som Kina och Indien där andelen äldre människor 
ökar fort. Uppskattningen av kostnaderna för demenssjukdomar i hela världen år 2010 
är 604 miljarder dollar. Ungefär 70 % av dessa kostnader antas ske i Västeuropa och 
Nordamerika (Wimo & Prince, 2010). En studie av University of Oxford år 2010 kom 
fram till att demens kostade samhället i Storbritannien ungefär dubbelt så mycket som 
cancer, tre gånger så mycket som hjärtsjukdomar och fyra gånger så mycket som stroke 
(Luengo-Fernandez, Leal & Gray, 2010).

Även  Sverige  har  en  åldrande  befolkning.  Enligt  Socialstyrelsens  rapport 
Demenssjukdomarnas samhällskostnader  och antalet  dementa i  Sverige 2005 (2007) 
fanns det 142 000 personer med demenssjukdom i Sverige år 2005, vilket kan jämföras 
med  133  000  personer  år  2000.  Författarna  bedömde  att  det  svenska  samhällets 
kostnader för personer med demenssjukdom var 50,1 miljarder kronor (år 2005) varav 
35-38 miljarder kronor bedömdes kunna hänföras enbart till demenssjukdomar. Det kan 
vara  intressant  att  jämföra  dessa  siffror  med  Budgetpropositionen  för  år  2011  där 
anslagsbeloppet för kommunikationer var drygt 40 miljarder, för rättsväsendet drygt 36 
miljarder,  för  utbildning  och  universitetsforskning  drygt  54  miljarder  och 
försvarsdepartementets budget drygt 45 miljarder (Regeringen proposition 2010/11:1). 
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Skillnader  i  uppskattade  kostnader för  demenssjukdomar i  olika studier  beror  bland 
annat på att det är svårt att kvantifiera och värdera i termer av pengar de anhörigas  
insatser för de demenssjuka. Vad som inkluderas i kostnaderna varierar mellan olika 
utvärderingar. Det verkar dock klart att demenssjukdomar är en av de mest kostsamma 
och resurskrävande sjukdomarna (Westlander, 2010). 

Olika typer av demenssjukdomar
De vanligaste demensformerna är Alzheimers sjukdom, cerebrovaskulär demens (VaD) 
och  frontallobsdemens  (Almkvist,  2000b;  Marcusson,  Blennow,  Skoog  &  Wallin, 
2003).  I  epidemiologiska  studier  får  50-70  %  av  dementa  diagnosen  Alzheimers 
sjukdom,  medan  20-30  %  får  diagnosen  vaskulär  demens.  Vaskulär  demens  och  i 
synnerhet blandade former kan dock vara ännu vanligare. Ju äldre patienten är, desto 
större  är  sannolikheten  att  det  finns  blandade  orsaker  bakom  demenssjukdomen 
(Marcusson et  al.,  2003;  Skoog,  Nilsson, Palmertz,  Andreasson & Svanborg,  1993). 
Lewy  body  demens  var  okänd  innan  1970-talet  och  är  förmodligen  fortfarande 
underdiagnostiserad. Enligt vissa forskare står den för ungefär 15-20 % av demensfallen 
och är i så fall vanligare än frontallobsdemens. Sammanlagt finns det omkring sjuttio 
olika  sjukdomar  som  kan  ge  demenssymtom  (Lezak,  Howieson  &  Loring,  2004; 
Marcusson et al., 2003). 

Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom är en mycket vanlig sjukdom hos äldre människor. Förekomsten i 
befolkningen ökar tydligt med stigande ålder och det verkar vara så att alla människor 
får  åtminstone  alzheimerförändringar  i  hjärnan  om  de  bara  lever  tillräckligt  länge. 
(Lezak et al., 2004). Än så länge är det inte helt klarlagd hur och varför Alzheimers 
sjukdom  drabbar  patienterna.  Sjukdomen  kan  inte  heller  botas.  I  dagens  läge  får 
patienter  symtomlindrande  läkemedelsbehandling  som  kan  hjälpa  dem  att  förvara 
funktionsförmågan något längre och försena behovet av institutionaliserad demensvård. 
I framtiden kan patienterna förhoppningsvis få tillgång till ett vaccin mot Alzheimers 
sjukdom eller till effektiva läkemedel som kan bromsa sjukdomsförloppet eller till och 
med bota Alzheimers sjukdom. Studierna om skyddande faktorer och riskfaktorer har 
likaså  en  viktig  roll  i  att  både  kasta  nytt  ljus  på  mekanismerna  bakom 
demensutvecklingen och hjälpa människor som löper risk att  utveckla sjukdomen att 
ändra vissa livsstilsfaktorer för att försöka undvika eller fördröja insjuknandet (Albert et 
al., 2001; Lanesjö, 2008; Marcusson et al., 2003). 

Diagnoskriterier
Alzheimers sjukdom diagnostiseras vanligtvis med uteslutningsmetod eftersom det inte 
finns  något  enskilt  test  som kan ge  en  helt  säker  diagnos.  Diagnosen  ställs  om en 
utredning av en patient med demens inte visar tecken på andra demenssjukdomar eller 
sekundära orsaker till demens som bättre förklarar symtomen (Marcusson et al., 2003). 

Enligt DSM-IV (American Psychiatric Association, 2002) ska patienten ha:
• försämrat minne (minskad förmåga att lära in ny information eller att minnas 

tidigare inlärd information)
• minst en av följande kognitiva störningar: afasi (språkstörning), apraxi (nedsatt 

motorisk förmåga trots intakta motoriska funktioner), agnosi (känner inte igen 
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eller kan inte identifiera föremål trots intakta sensoriska funktioner) eller nedsatt 
förmåga att agera exekutivt (dvs. planera, organisera, ordna, abstrahera)

• de kognitiva bortfallssymtomen enligt de ovanstående kriterierna orsakar vart 
och  ett  betydande  social  eller  yrkesmässig  funktionsförsämring  och  innebär 
betydande tillbakagång från tidigare funktionsnivå

• förloppet  ska  utmärkas  av  smygande  debut  och  kontinuerlig  försämring  av 
kognitiva funktioner

• de kognitiva bortfallssymtomen beror inte på andra centralnervösa tillstånd som 
medför  fortskridande  försämring  av  minne och  kognitiva  funktioner  eller  på 
systemtillstånd som utgör kända orsaker till demens eller på substansbetingade 
tillstånd

• bortfallssymtomen förekommer inte enbart i samband med konfusion
• störningen förklaras inte bättre med någon annan axel-I-störning 

Neuropsykologiska fynd vid Alzheimers sjukdom 
Vid  neuropsykologisk  testning  hittas  redan  tidigt  i  förloppet  störning  av  episodiska 
minnet,  i  synnerhet  när  det  gäller  verbala  uppgifter.  Arbetsminnet  bevaras  däremot 
bättre och påverkas relativt sent. Patienten kan redan vid ett tidigt stadium få svårigheter  
vid  uppgifter  där  verbal  eller  visuospatial  material  ska återges  efter en  fördröjning, 
medan även väldigt allvarligt sjuka patienter kan lyckas upprepa fem siffror framlänges 
i sifferrepetitionsuppgifter där arbetsminnet utnyttjas (Albert, Moss, Blacker, Tanzi & 
McArdle, 2007; Bayley et al., 2000; Buschke et al., 2006). Semantiska minnet är ofta 
påverkad  och  äldre  minnen  verkar  bevaras  bättre  än  minnen  från  de  senare  åren. 
Språkliga  svårigheter  som anomi  (svårighet  att  hitta  ord)  och  reducerat  ordflöde  är 
vanliga, men artikulationen fungerar normalt. I ordflödestester som FAS och Kategorier 
djur har patienten ofta större svårigheter med kategoriflöde än bokstavsflöde. Spatiala 
svårigheter kan framträda tidigt och patienten kan lida exempelvis av desorientering i 
yttre  miljö.  Det  kan  även  bli  svårt  att  utföra  spatialt  krävande  uppgifter 
(konstruktionsapraxi). Closing-in fenomen (patienten ritar eller bygger sin kopia ovanpå 
modellen eller i väldigt nära kontakt med modellen) är typisk för alzheimerpatienter. 
Patienten  får  dessutom  redan  tidigt  svårigheter  vid  uppgifter  som  kräver  delad 
uppmärksamhet och exekutiva funktionen är störd (Albert, Moss, Tanzi & Jones, 2001; 
Albert et al., 2007; Lezak et al., 2004). Perseverationer och intrusioner är vanliga inslag 
i olika tester (Bondi et al., 1994; Lezak et al., 2004). Många patienter har svårt att själv 
bedöma sina svårigheter och de konsekvenser som sjukdomen kan ha för närstående 
eller  för  dem  själva  längre  fram.  Procedurminnet,  motorik  och  sensorik  fungerar 
normalt  åtminstone  tidigt  i  sjukdomsförloppet.  Patienten  klarar  ofta  allra  bäst 
överinlärda beteenden som presenteras i välkänd form. Grundpersonligheten är i början 
relativt  oförändrad  även  om  patienten  kan  lida  av  oro,  rastlöshet,  ångest  och 
misstänksamhet samt ha störningar av adaptationsförmågan. Det finns stora individuella 
skillnader både när det gäller försämringstakten och vilka förmågor som påverkas först 
eller mest (Almkvist, 2000b; Lezak et al., 2004). 

Lindrig kognitiv störning - MCI
Diagnosen lindrig kognitiv störning eller MCI (mild cognitive impairment) innebär att 
det  finns  en  objektivt  verifierad  minnesstörning  eller  annan  kognitiv  nedsättning  i 
jämförelse  med  tidigare  förmåga.  Nedsättningen  ska  ligga  mer  än  två 
standardavvikelser  från  genomsnittet,  men  inte  vara  tillräckligt  omfattande  för  att 
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uppfylla diagnoskriterier för demens. I många studier anses även 1,5 standardavvikelser 
vara en tillräcklig nedsättning. Störningen ska inte bero på en känd psykisk sjukdom 
eller konfusion och patienten ska annars klara sig normalt i det dagliga livet. Liknande 
kognitiva  symtom  kan  orsakas  bland  annat  av  depression,  utmattningssyndrom, 
sömnapnésyndrom,  ångest,  borderlinetillstånd  samt  missbruk  (Albert  et  al.,  2001; 
Marcusson et al., 2003; Tabert et al., 2006). 

I sådana fall där minnesstörningen eller den kognitiva nedsättningen inte är tillräckligt 
tydlig  för  MCI-diagnos,  kan  det  ändå  finnas  skäl  till  att  ställa  diagnosen subjektiv 
kognitiv nedsättning (SCI) och att fortsätta att följa patienten för att se om tillståndet 
försämras (Marcusson et al., 2003).
 
Tillståndet hos patienter som har fått diagnosen MCI kan utvecklas på olika sätt. En del 
(10-25 % varje år) utvecklar någon form av demenssjukdom, en liten andel av patienter 
tillfrisknar och resten fortsätter att lida av MCI (Bäckman, Jones, Berger, Laukka & 
Small,  2005;  Marcusson  et  al.,  2003;  Wahlund,  Pihlstrand  & Eriksdotter  Jönhagen, 
2003).  Patienter  som har  minnessvårigheter  och  dessutom nedsättningar  i  ett  annat 
kognitivt område, löper hög risk att utveckla Alzheimers sjukdom inom några år (Tabert 
et  al.,  2006).  I  synnerhet  har  samtidig störning av episodiska minnet  och exekutiva 
funktion  hittats  bland  MCI-patienter  som några  år  senare  har  utvecklat  Alzheimers 
sjukdom (Albert  et  al.,  2001; Blacker et al.,  2007; Lekeu et  al.,  2010; Tabert  et  al., 
2006). Det är möjligt att lida av MCI i flera år innan en demenssjukdom utvecklar sig.  
Efter  tre  års  uppföljning  har  ungefär  40-50  %  av  MCI-patienterna  utvecklat  en 
demenssjukdom (Marcusson et al., 2003). En longitudinell studie (Grober et al., 2008) 
visade att resultaten i test som mäter det episodiska minnet började försämras tydligt 
ungefär  sju  år  innan  alzheimerdiagnos.  Försämringen  av  det  episodiska  minnet 
accelererade ytterligare 2-3 år innan diagnostillfället. Vid samma tidpunkt, 2-3 år innan 
diagnosen,  började  även  testresultat  som  mäter  den  exekutiva  förmågan  försämras 
tydligt. Testresultat som mäter den verbala intelligensen visade sedan att det skedde en 
försämring  inom  detta  område  ungefär  samtidigt  som  Alzheimers  sjukdom 
diagnostiserades (Grober et al., 2008). Även nedsättning av uppmärksamhet, av verbal 
och av rumslig förmåga samt en generell  förlångsamning har kunnat observeras hos 
testpersoner som senare har fått diagnosen Alzheimers sjukdom (Bäckman et al., 2005). 

Eftersom  MCI  kan  vara  förstadiet  till  flera  olika  demenssjukdomar,  men  även  ett 
tillfälligt  tillstånd,  är  diagnosgruppen  väldigt  heterogen.  I  olika  studier  används 
dessutom något varierande diagnoskriterier, vilket gör att resultaten i sin tur visar på en 
viss variation och kan vara svåra att generalisera (Wahlund et al., 2003). Den kognitiva 
nedsättningen vid MCI kan drabba nästan vilken förmåga som helst och patienten själv 
kan ha svårigheter att bedöma alla sina symtom. Vanliga symtom vid MCI är bland 
annat  tilltagande  svårigheter  att  minnas,  nedsatt  koncentrationsförmåga  och 
uppmärksamhet (som i sin tur bidrar till minnessvårigheter), minskad mental flexibilitet,  
minskad  överblicksförmåga,  minskad  visuospatial  förmåga,  nedsatt  språkförståelse, 
nedsatt  kommunikativ  förmåga,  försämrad  planeringsförmåga,  förlångsamning  och 
minskad företagsamhet. Det är lätt att förstå att vilken som helst bland dessa symtom 
kan skapa stora problem för människor som fortfarande arbetar. Upplevelsen av hög 
arbetsbelastning  och  stress  är  ofta  förekommande  i  sådana  fall.  Ångest,  oro, 
nedstämdhet, rastlöshet och trötthet är vanliga symtom hos alla drabbade (Grober et al., 
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2008; Marcusson et al., 2003).

Normalt åldrande
Efter 20 års ålder börjar hjärnvolymen att minska, om än väldigt långsamt. Förändringar 
är knappt märkbara till en början, men vid 40-50 års ålder börjar små åldersrelaterade 
förändringar synas i flera områden i hjärnan. Hjärnbarken blir tunnare och hippocampus 
förlorar 5 % av sina celler under varje tioårsperiod efter 45 års ålder. Vissa områden i 
hjärnan verkar  vara  känsligare för  åldersrelaterade  förändringar  medan andra  förblir 
nästan oförändrade även vid hög ålder.  Blodflödet  till  hjärnan försämras  också med 
stigande ålder, i synnerhet när det gäller temporala och prefrontala områden (Lezak et 
al., 2004). 

Studier  har  gett  något  varierande resultat  när  det  gäller  effekten  av åldersrelaterade 
förändringar på kognitiv förmåga. En del av skillnaderna kan förklaras med att äldre 
människor har jämförts med yngre, utan att ta hänsyn till de genomgående skillnaderna, 
som  oundvikligen  finns  hos  olika  åldersgrupper,  när  det  gäller  typ  av  utbildning, 
erfarenheter, sjukdomar, levnadshistoria och miljöfaktorer. Longitudinella studier ger i 
allmänhet  färre  bevis  för  åldersrelaterad  nedgång  av  minnesfunktioner  än 
tvärsnittstudier  där  resultaten  hos  olika  åldersgrupper  jämförs  (Lezak  et  al.,  2004; 
Nilsson,  2003).  Studier  kan  också  påverkas  av  att  gruppen  av  ”normala” 
kontrollpersoner  kan innefatta  ett  varierande antal  personer  som egentligen lider  av 
olika  typer  av  odiagnostiserade  kognitiva  störningar  eller  andra  sjukdomar  som 
åtminstone delvis påverkar den kognitiva förmågan (Lezak et al., 2004). 

Minnesfunktioner hos friska äldre personer
För att  få  en tydligare  bild  av åldersrelaterade  förändringar  i  kognitiv  förmåga,  har 
forskarna  undersökt  hur  olika  minnesfunktioner  förändras  med  åldern.  I  synnerhet 
förändringar i arbetsminnet, episodiska minnet, semantiska minnet och procedurminnet 
brukar då undersökas. Arbetsminnet eller korttidsminnet påverkas inte särskilt mycket 
av stigande ålder. Påverkan blir dock tydligare i uppgifter som kräver att testpersonen 
inte bara återger informationen utan även ändrar den på något sätt, till exempel återger 
siffror i omvänd ordning eller håller ord i minnet medan andra uppgifter görs (Lezak et 
al.,  2004;  Nilsson  2003).  Episodiska  minnet  och  förmågan  att  lära  ny  information 
försämras däremot tydligt med åldern, men friska och välutbildade äldre kan till viss 
grad kompensera nedgången, exempelvis med minnesstrategier. Minnet för visuospatialt 
material  tycks  påverkas  av  stigande  ålder  ännu  tydligare  än  det  verbala  minnet.  I 
tvärsnittstudier brukar det komma fram att episodminnet börjar försämras gradvis redan 
efter  tjugoårsåldern  och  nedgången  blir  allt  mer  dramatisk  efter  sextioårsåldern. 
Longitudinella studier har dock gett bevis på relativt väl bevarat episodminne under 
hela vuxenlivet, men även där kan en tydlig försämring observeras efter sextioårsåldern. 
Semantiska minnet och procedurminnet verkar inte försämras nämnvärt hos friska äldre 
personer (Almkvist, 2000a; Lezak et al., 2004; Nilsson, 2003). 

I  vissa  fall  kan  testresultat  förvanskas  av  andra  faktorer  som exempelvis  bristande 
förståelse  av  testreglerna.  Även  problem  med  syn  och  hörsel  samt  en  generell 
förlångsamning  kan  påverka  testresultatet  hos  äldre  personer.  Å  andra  sidan  kan 
inlärningseffekter påverka resultatet av longitudinella studier (Almkvist, 2000a; Lezak 
et  al.,  2004).  Enligt  några  teorier  beror  nedgången  egentligen  på  långsammare 
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bearbetning av informationen, på försämrad visuospatial förmåga eller på försämring av 
pannlobernas funktion. Trots att orsakerna verkar vara komplexa och inte helt klarlagda 
och trots att stora individuella skillnader kan observeras, verkar vissa förmågor ändras 
eller försämras tydligt även hos friska äldre personer (Lezak et al., 2004). 

Verbala minnestester 
Eftersom  svårigheter  med  det  episodiska  minnet  är  karakteristiska  för  flera 
minnesstörningar och i synnerhet för Alzheimers sjukdom, är verbala minnestester en av 
de  mest  använda  undersökningsmetoderna  vid  neuropsykologisk  testning  och  ingår 
nästan alltid i det neuropsykologiska testbatteri som används vid en demensutredning. 
De vanligaste testen är förmodligen Rey Auditory-Verbal Learning Test (Rey AVLT) 
som består av 15 ord, California Verbal Learning Test (CVLT), 16 ord som tillhör fyra 
kategorier, och i Sverige även Claesson-Dahl, 10 ord (Almkvist, 2000a;  Lezak et al., 
2004).

Rey AVLT (Auditory-Verbal Learning Test) 
Rey AVLT är en verbal minnestest skapad av André Rey 1958. Den är baserad på en 
tidigare verbal inlärningstest skapad 1916 av Edouard Claparède. Claparèdes ordlista 
var  på  franska  och  översattes  till  engelska  utan  att  byta  några  ord  eller  ändra  på 
ordningen.  Till  skillnad  från  California  Verbal  Learning  Test  (CVLT)  där  orden  på 
listorna hör till fyra kategorier (exempelvis: frukt, kryddor, kläder, verktyg), finns det 
ingen särskild relation mellan orden i  Rey AVLT, även om patienterna kan använda 
minnesstrategin  att  skapa  egna  associationer  (Estévez-González,  Kulisevsky,  Boltes, 
Otermín & García-Sánchez, 2003; Lezak et al., 2004). 

Friska testpersoner brukar ha en växande inlärningskurva. Unga vuxna kommer ihåg 
ungefär 6-7 ord efter den första uppläsningsomgången och kommer upp till 12-13 ord 
vid  den  femte  återgivningsomgången  samt  glömmer  i  genomsnitt  bara  1,5  ord  vid 
retentionstillfället. Dessa siffror förändras inte särskilt mycket innan individen blir över 
60 år gammal. Friska testpersoner över 70 års ålder kommer ihåg ungefär 5 ord efter 
den  första  uppläsningsomgången,  kommer  upp  till  10  ord  vid  den  femte 
återgivningsomgången  och  glömmer  2-3  av  dessa  ord  vid  retentionstillfället. 
Testresultatet påverkas även av utbildningsnivå, språklig kompetens, kön (kvinnor får 
bättre resultat än män) och generell mental förmåga (Lezak et al., 2004). 

Inlärningskurvan hos patienter med Alzheimers sjukdom brukar vara plattare än hos 
normalfungerande individer. Alzheimerpatienter brukar också glömma alla eller nästan 
alla  ord efter  30 minuters  fördröjning. Perseverationer  (tvångsmässig upprepning av 
ord, bokstäver eller liknande) och intrusioner (upprepning av svar, regler eller andra 
delar  av föregående uppgift)  är  vanliga hos  patienter  med Alzheimers  sjukdom och 
eventuell  igenkänningsuppgift  ger  många  falska  positiva  svar.  Alzheimerpatienter 
lyckas  inte  heller  använda  sig  av  olika  minnesstrategier  på  samma  sätt  som friska 
individer. Prestationen hos patienter som lider av MCI är likaså påverkad och lägre än 
hos helt friska individer (Estévez-Gonzáles et al., 2003; Lezak et al., 2004).

Seriepositionseffekt (serial position effekt)
När friska individer ska upprepa en ordlista är det vanligt att de kommer ihåg flera ord 
från början (så kallad  primacy-effekt) och från slutet av ordlistan (recency-effekt) än 
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från mitten. Därför brukar seriepositionskurvan ha en form som liknar bokstaven U. 
Denna seriepositionseffekt uppmärksammades redan på 1950- och 60-talet exempelvis 
av Murdock (1962) samt Deese och Kaufman (1957) och har sen dess bekräftats i ett 
stort antal studier. Episodiska minnet ansvarar förmodligen för att individen kommer 
ihåg  de  första  orden  på  listan.  Även  orden  på  mitten  kan  minnas  med  hjälp  av 
episodiska minnet, men de allra första orden hinner bearbetas under en längre tid och 
memoreras därför bättre. Hågkomsten av de sista orden på ordlistan antas däremot bero 
på  arbetsminnet  (Bousfield,  Whitmarsh  & Esterson,  1958;  Deese,  1957;  Glanzer  & 
Kunitz, 1966; Tractenberg, Aisen & Chuang, 2005). 

Normalt åldrande ändrar inte formen på seriepositionskurvan, även om äldre personer 
brukar ha något lägre prestation än yngre. Däremot har flera studier gett bevis på att 
Alzheimers sjukdom påverkar episodiska minnet och därmed  primacy-effekten redan 
väldigt  tidigt  i  sjukdomsförloppet,  medan arbetsminnet  och därmed recency-effekten 
kan  vara  relativt  normala  även  hos  patienter  som annars  har  tydliga  symtom.  När 
sjukdomen  framskrider  påverkas  dock  även  recency-effekten  (Bayley  et  al.,  2000; 
Bigler, Rosa, Schultz & Hall, 1989; Burkart, Heun & Benkert, 1998; Cunha, Guerreiro, 
de  Mendonça,  Oliveira  &  Santana,  2012;  Delis  et  al.,  1991;  Greene,  Baddeley  & 
Hodges, 1996; Howieson et al., 2011; Pepin & Eslinger, 1989; Simon, Leach, Winocur 
& Moscovitch, 1994).  Pepin och Eslinger (1989) jämförde seriepositionseffekten hos 
patienter  som  led  av  mild,  medelsvår  eller  svår  Alzheimers  sjukdom  samt  hos 
kontrollgruppen. De fann att patienter som led av medelsvår Alzheimers sjukdom hade 
minskad primacy och att patienter med svår Alzheimers sjukdom visade även minskad 
recency. Simon et al. (1994) jämförde seriepositionskurvan hos friska kontrollpersoner 
och  hos  patienter  som  hade  mild  eller  medelsvår  Alzheimers  sjukdom.  De  fann 
signifikanta skillnader mellan grupperna när det gällde primacy-effekt och mitten av 
ordlistan, medan recency var liknande hos alla grupper.  Bayley et al. (2000) jämförde 
seriepositionseffekten i  mycket  mild Alzheimers sjukdom, mild Alzheimers  sjukdom 
och  övergående  amnesia  orsakad  av  elektrokonvulsiv  behandlling  (ECT)  samt  hos 
normala kontroller.  Patientgrupperna med mild eller mycket mild Alzheimers sjukdom 
hade minskad primacy men normal recency i jämförelse med kontrollgruppen. 

Skillnaden i primacy-effekt mellan friska testpersoner och individer med Alzheimers 
sjukdom antas bero på nedsättningar av funktionen av hippocampus som sker tidigt i 
sjukdomsförloppet.  Individen  gör  då  ett  försök  att  kompensera  brister  i  episodiska 
minnet  med  ökad  användning  av  arbetsminnet  (Lekeu  et  al.,  2010).  Traumatiska 
hjärnskador i samma områden som Alzheimers sjukdom främst drabbar brukar likaså 
leda till  minskning av primacy-effekt (Bayley et al.,  2000; La Rue et  al., 2008). En 
avvikande  seriepositionskurva  skulle  därför  kunna  vara  ett  väldigt  tidigt  tecken  på 
begynnande Alzheimers sjukdom. Cunha et al. (2012) undersökte primacy och recency 
hos MCI-patienter och fann att försämrad primacy kunde bäst skilja de patienter som 
utvecklade  Alzheimers  sjukdom  från  dem  som  inte  försämrades  under  fyra  års 
uppföljningstid. La  Rue  et  al.  (2008)  undersökte  seriepositionskurvan  hos  friska 
medelålders testpersoner som hade en förälder med Alzheimers sjukdom. I jämförelse 
med kontrollgruppen, där alla testpersoner hade föräldrar utan demenssymtom, gav barn 
till alzheimerpatienter bevis på något minskad primacy-effekt och ökad recency-effekt. 
Det  fanns ingen signifikant skillnad mellan  testresultaten  när  det  gällde summan av 
ihågkomna ord. La Rue et al. ville dock understryka att longitudinell uppföljning skulle 
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krävas  för  att  se  om  minskad  primacy-effekt  och  ökad  recency-effekt  hos  friska 
testpersoner kan vara ett tecken på framtida Alzheimers sjukdom (La Rue et al., 2008). 

Seriepositionskurvan kan även vara till  hjälp för att  skilja Alzheimers sjukdom från 
andra tillstånd som kan ge liknande symtom. Till exempel verkar nedstämda patienter 
ha normal form på seriepositionskurvan även om deras sammanlagda resultat är sämre 
än hos friska kontrollpersoner. Försämringen beror då främst på att de minns färre ord 
från mitten av ordlistan än friska kontroller (Foldi, Brickman, Schaefer & Knutelska, 
2003). Även vid vaskulär demens är primacy-effekten ofta väl bevarad, medan recency-
effekten kan försämras (Orru et al., 2009). Patienter som lider av demens orsakad av 
Parkinsons sjukdom verkar likaså ha normal primacy-effekt (Tierney et al., 1994). 

Syfte
Syftet med den här studien är att undersöka om seriepositionseffekten i Rey AVLT kan 
skilja normala kontroller från personer som har fått diagnosen MCI och dessa båda från 
personer  som  har  Alzheimers  sjukdom.  I  denna  avsikt  kommer  den  sedvanliga 
poängsättningen av Rey AVLT jämföras med flera alternativa poängsättningsmetoder 
som försöker fånga in primacy- och recency-effekten, för att se om någon eller några 
metoder  skapar  tydligare  skillnader  mellan  gruppen  av  patienter  med  Alzheimers 
sjukdom, MCI-gruppen och friska kontrollpersoner. Ju tydligare skillnader, desto bättre 
förutsättningar finns det för att sätta rätt diagnos, vilket i sin tur kan hjälpa till att redan 
tidigt fånga upp personer som håller på att utveckla Alzheimers sjukdom. Det finns för 
närvarande inte några likande studier som jämför flera olika metoder för mätning av 
seriepositionseffekten  och traditionell  poängbedömning på  patienter  med alzheimers 
sjukdom och MCI i förhållande till friska kontrollpersoner.

Metod
Materialet i denna studie är kopior av 57 testprotokoll av Rey AVLT där ordlistan har 
upprepats fem gånger. Testpersonerna har dessutom fått återge listan efter ungefär en 
halvtimmes  fördröjning.  Rey  AVLT  har  i  samtliga  fall  varit  en  del  av  ett  större 
neuropsykologiskt  testbatteri  som  i  sin  tur  har  varit  en  del  av  en  mer  omfattande 
utredning  vid  minnesmottagningen  på  Geriatriska  kliniken,  vid  Karolinska 
Universitetssjukhuset i Huddinge. Testprotokollen var ifyllda så att det var möjligt se i  
vilken ordning testpersonen har angett orden. Vidare framgick det om patienten hade 
gett felaktiga svar. 

Testprotokollen  innehöll  ingen  information  om  diagnos,  kön  eller  utbildning  vid 
bedömningsfasen,  men numrerades  för  att  kunna  kopplas  ihop med dessa  uppgifter 
senare,  när  bedömningen  var  klar.  Samma  poängsättningsmetoder  och  bedömning 
användes för samtliga testprotokoll eftersom metoden var blindad för diagnosen. Jag 
räknade själv poängen med de olika poängsättningsmetoder som användes i den här 
studien och som beskrivs i ett senare avsnitt.

Deltagare
Testprotokollen  har  hämtats  från  Geriatriska  kliniken  vid  Karolinska  Universitets-
sjukhuset i Huddinge där de hade samlats in under perioden 1999-2010. Ungefär en 
tredjedel  av  resultaten  kommer  från  personer  som har  fått  alzheimerdiagnos  (AD i 
samtliga tabeller), en annan tredjedel har fått diagnosen MCI och en tredjedel utgörs av 
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kontrollgruppen  som  inte  visar  tecken  på  minnesstörning.  Friska  kontrollpersoner 
rekryterades främst bland makar till patienter som hade behov av en minnesutredning. 

Det finns bara 17 personer i gruppen som har fått diagnosen MCI, medan alzheimer- 
och kontrollgruppen har 20 personer var. Test för homogena populationsvarianser visar 
dock att olika gruppstorlekar inte påverkar resultaten. Det finns färre män än kvinnor i 
alla  grupper.  I  kontrollgruppen  finns  det  något  färre  män  än  förväntat  och 
alzheimergruppen några fler män än förväntat. Dessa skillnader är dock inte signifikanta  
(X2

2 = 4,32, p > 0,05). Även testpersonernas ålder och utbildning varierar något mellan 
grupperna, men skillnaderna är inte heller här signifikanta (ålder F2,54  = 2,47, p > 0,05; 
utbildning F2,53  = 2,35, p > 0,05). Information om utbildning saknas för en person i 
alzheimergruppen. 

Tabell 1. Demografiska data med medelvärden och standardavvikelser för grupperna.
kontroll MCI AD

Antal (kvinnor/män) 20 (17/3) 17 (11/6) 20 (11/9)

Ålder M (± SD) 60,4 (± 9,5) 60,8 (± 6,8) 65,3 (± 6,1)

Utbildning M (± SD) 14,3 (± 2,9) 13,8 (± 3,7) 12,0 (± 3,6)

Urvalsprinciper
Stickprovet kan ses som ett bekvämlighetsurval där materialet hämtades från personer 
som hade deltagit i tidigare forskningsstudier. Ett urvalskriterium var att testprotokollen 
skulle  vara  fullständiga  och innehålla  både  Rey-Osterrieth  komplexa  figur  och Rey 
AVLT. Rey-Osterrieth komplexa figur från samma testpersoner användes vid ett annat 
examensarbete på Stockholms universitet (Swensson, 2011). Vid det tillfället uteslöts tre 
av ursprungliga 64 deltagarna för att deras totalpoäng på Rey-Osterrieth komplexa figur 
var för låg. Vidare exkluderades då de två äldsta testpersonerna samt två av personerna 
med många utbildningsår för att minska spridningen i grupperna. 

Klinisk diagnos
Alla  testpersoner  är  undersökta  och  diagnostiserade  på  Geriatriska  kliniken  vid 
Karolinska sjukhuset i Huddinge. Undersökningsproceduren har beskrivits exempelvis 
av Wahlund, Pihlstrand och Eriksdotter Jönhagen (2003). Patienter som fick diagnosen 
Alzheimers  sjukdom  uppfyllde  diagnoskriterierna  i  DSM-IV.  Diagnoskriterierna  för 
MCI var: subjektivt bedömd minnesstörning, objektiva tecken på nedsättning av en eller 
flera kognitiva domäner (minst 1,5 standardavvikelser under norm för åldersgruppen), 
intakta ADL-funktioner (aktivitet  i  dagliga livet)  och inte dement  enligt  kriterier  för 
DSM-IV (Wahlund et al., 2003).

Etiska överväganden
Försökspersonerna  har  lämnat  tillstånd  att  använda  testmaterialet  för  forskning  i 
samband med att  de deltagit  i  tidigare forskningsprojekt.  Även om deltagarnas kön, 
ålder  och  utbildning  användes  för  att  kunna analysera  resultaten,  förblev  de  annars 
anonyma i denna studie och ytterligare personliga uppgifter avslöjades inte. 

Den sedvanliga poängsättningen av Rey AVLT
Rey AVLT består i sin fullständiga form av en lista på 15 ord (lista A) som testledaren 
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läser upp sammanlagt fem gånger. Direkt efter varje uppläsningsomgång får patienten 
försöka upprepa orden från minnet. Därefter läses en till 15-ordslista upp (lista B) som 
patienten får försöka återge en gång för att skapa interferens. Vid två följande tillfällen 
får patienten sedan återge orden på lista A från minnet utan att testledaren läser upp den 
(retention),  första  gången direkt  efter  att  ha  gjort  övningen  med lista  B  och  andra 
gången 20-45 minuter senare (Lezak et al., 2004). Vid vanlig neuropsykologisk testning 
i  Sverige  används  oftast  en  förkortad  form  av  testet  där  testledaren  läser  upp  och 
patienten  försöker  att  återge  lista  A fem  gånger.  Efter  ungefär  en  halvtimme,  när 
patienten  har  fått  göra  andra  neuropsykologiska  tester  under  tiden,  ber  testledaren 
patienten att säga så många ord som han/hon kan komma ihåg från listan utan att den 
läses upp en gång till. På det sättet kan både inlärning och retention mätas. Testledaren 
får även mycket annan information, till exempel om patienten använder sig av särskilda 
strategier för att komma ihåg orden, vilken typ av fel patienten gör eller om det finns 
områden i listan som patienten har svårare eller lättare att komma ihåg. 

Andra analysmetoder
När  forskarna  försöker  fånga  in  primacy-  och  recency-effekten  använder  de  något 
varierande metoder.  Vanligaste är det att  anta att  hågkomsten av de första orden på 
ordlistan representerar primacy-effekten och de sista orden i sin tur recency-effekten. 
Antalet ord som räknas med i respektive område varierar mellan två, tre eller fyra ord i  
olika undersökningar, men naturligtvis alltid så att lika många ord tas med från början 
och från slutet. Det finns dock vissa problem med det här sättet att räkna. Metoden kan 
ge missvisande resultat exempelvis när en testperson med minnessvårigheter använder 
sig  av  strategin  att  kontinuerligt  upprepa  de  första  orden  tyst  för  sig  själv  under 
testningen. Då kan det visa sig att testpersonen bara kommer ihåg fyra eller fem ord 
varav de flesta kommer från början av listan. Rent tekniskt tillhör de primacy-området, 
men det finns anledning att misstänka att de egentligen har bevarats i arbetsminnet och 
inte i episodiska minnet, eftersom antalet ord som testpersonen kommer ihåg är så pass 
lågt. Misstanken förstärks om det inte finns någon inlärningskurva och i synnerhet om 
testpersonen  efter  en  halvtimmes  fördröjning  inte  kommer  ihåg  ord  som  tidigare 
återgivits flera gånger. Bortsett från dessa extremt låga testresultat finns det dock även 
vissa andra svårbedömda fall där det kan finnas anledning att fundera om orden som 
räknas som primacy, verkligen återspeglar just testpersonens episodiska minne. 

När primacy och recency ska räknas använder några forskare bara resultatet  av den 
första återgivningsomgången, medan andra använder resultatet av samtliga omgångar. 
Dessa  variationer  beror  bland  annat  på  observationen  att  recency  vid  den  första 
återgivningsomgången inte är exakt samma sak som recency vid följande omgångar. 

Forskarna  har  även  utvecklat  andra  sätt  för  att  försöka  bedöma  hur  testpersonen 
använder episodiska minnet och arbetsminnet. En metod är att poängsätta varje ord för 
sig så att de första orden ger fler poäng än de sista (Buschke et al., 2006). Då ger det 
första ordet på en ordlista med 10 ord 10 poäng, det andra 9 poäng, det tredje 8 poäng 
och så vidare fram till det sista ordet som bara ger en poäng. Ju fler ord från början av  
listan testpersonen kommer ihåg desto högre summa. Det är meningen att summan, en 
slags  vägd summa av orden ska skapa  tydligare  skillnad mellan  personer  som bara 
minns ord från slutet av listan och personer som minns ord från början och från hela 
listan. De som använder både episodiska minnet och arbetsminnet ska få bättre resultat 
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än de som bara använder sig av arbetsminnet. Även med den här metoden uppstår det 
problem när en testperson använder strategin att upprepa de första orden tyst för sig. 
Dessutom kräver den här metoden komplicerade beräkningar.

Tulving och Colotla (1970) har gjort ett intressant försök att skapa ett bättre sätt att  
bedöma vilka ord som kan ha förvarats i arbetsminnet respektive episodiska minnet. De 
pratar  om upprepningsintervall  av orden inom varje  testomgång (intratrial  repetition 
interval,  ITRI),  det  vill  säga  antal  ord,  upplästa  från  ordlistan  eller  angivna  av 
testpersonen,  som  har  uttalats  från  den  stund  då  varje  enskilt  ord  läses  upp  av 
testledaren till den stund då testpersonen anger samma ord. Exempelvis om ordlistan är 
A, B, C, D, E och testpersonen kan ange E, C, B (i den ordningen) är ITRI för ord E 
noll (inga andra ord mellan uppläsning och återgivning), för C är det 3 (det vill säga D 
och E i uppläsningen samt E som testpersonen själv har sagt tidigare) och för B är det 5 
(C, D, E som har lästs upp samt E och C som testpersonen har sagt själv). I sin studie 
antog  Tulving  och  Colotla  att  ord  som  har  ITRI  sju  eller  lägre,  hade  bevarats  i 
arbetsminnet medan ord som har ITRI åtta eller högre hade bevarats i episodiska minnet 
(Tulving & Colotla, 1970). Metoden kan verka komplicerad vid första anblicken, men 
är relativt lätt att använda och ger i vissa fall särskilt intressanta resultat. Några ord som 
inte räknas till  recency-området med andra poängsättningsmetoder, kan med den här 
metoden visas som resultat av användandet av arbetsminnet. På motsvarande sätt blir 
inte hågkomsten av ord i  slutet  av listan klassificerad som prov på användandet  av 
arbetsminnet om testpersonen kommer ihåg hela eller  nästan hela ordlistan i samma 
ordning som den blev uppläst.  Inte  ens den här  metoden kan avslöja  patienter  som 
använder sig av strategin att upprepa de första orden tyst för sig själva. 

Många forskare brukar dessutom titta på hur stor del av orden som testpersonen har lärt 
sig  under  upprepningarna som kan återges efter  ungefär  en halvtimmes fördröjning. 
Eftersom testpersonen oftast  är  upptagen med andra  uppgifter  under  tiden,  kommer 
orden som återges  efter  fördröjning antagligen från  episodiska  minnet.  Retention  är 
därför  ett  bra  mått  för  att  upptäcka  eventuella  svårigheter  med  episodiska  minnet. 
Samtliga  testprotokoll  som  användes  i  denna  uppsats  innehöll  information  om 
testpersonens prestation vid  retentionstillfället.  För  jämförelsens  skull  kontrollerades 
hur  retention  skiljer  grupperna  åt,  men  eftersom  den  inte  är  direkt  kopplad  till 
seriepositionseffekt, undersöks den inte närmare i denna uppsats. 

I denna studie poängsattes testresultaten med samtliga metoder som har presenterats 
ovan. Olika varianter av en viss poängsättningsmetod undersöktes i de fall där det var 
möjligt, till exempel kontrollerades hur lägre gränsvärden än sju ord för ITRI påverkar 
skillnaderna  mellan  diagnosgrupperna.  Seriepositionseffekten  vid  den  första 
återgivningsomgången  jämfördes  med  resultatet  av  samtliga  fem  återgivningar. 
Sammanlagt poängsattes ordlistan på 15 olika sätt: primacy- och recency-effekt med 
fyra  ord,  tre  ord  eller  två  ord  för  den  första  återgivningsomgången;  primacy-  och 
recency-effekt med fyra ord, tre ord eller två ord för samtliga återgivningsomgångar; 
ITRI-metod med gränsvärdet sju, sex, fem eller fyra; vägd summa; vägd summa av den 
första  återgivningsomgången;  vanlig  summa;  vanlig  summa  av  första  återgivningen 
samt  retention.  Dessutom  prövades  en  ny  metod  som  använder  summan  av  hela 
ordlistan utan de fyra, tre eller två sista orden. 
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Databearbetning
Materialet analyserades med IBM SPSS Statistics, version 19. Flervägs beroende 3*2 
ANOVA  räknades  för  de  poängsättningsmetoder  där  primacy  och  recency  eller 
motsvarande begrepp används, för att se om seriepositionseffekt skapade signifikanta 
skillnader  mellan  grupperna.  Vidare  räknades  envägs  oberoende  ANOVA för  varje 
poängsättningsmetod för att undersöka närmare vilken av dem som kunde ge starkaste 
resultat och skapa tydligaste skillnader mellan grupperna. För att få en uppfattning om 
effektstorlek  räknades  även  effektmått  (omega-kvadrat).  Skillnaden  mellan 
diagnosgrupperna  undersöktes  vidare  med  post  hoc-tester  (Scheffé).  När  det  gäller 
primacy och recency vid den första återgivningsomgången, visade  Shapiro-Wilks test 
att populationsvarianser var inhomogena. Därför användes Kruskal-Wallis test i stället 
för  ANOVA i  dessa  fall.  Mann-Whitney  tester  användes  då  för  post  hoc  prövning. 
Eftersom  prövningarna  innebar  multipla  parvisa  jämförelser  och  därmed  risk  för 
massignifikans,  gjordes  en  Bonferronikorrigering  av  alfanivån.  Slutligen  användes 
diskriminantanalys  för  att  få  en  uppfattning  om  hur  väl  varje  enskild 
poängsättningsmetod skulle kunna förutsäga indelningen i diagnosgrupperna. 

Resultat
Flervägs  beroende  3*2  ANOVA  där  grupperingsfaktor  utgjordes  av  diagnos  och 
upprepningsfaktor av primacy respektive recency, räknades för primacy- och recency-
områdena  med  två,  tre  och  fyra  ord  vid  den  första  återgivningsomgången  och  vid 
samtliga återgivningsomgångar samt för ITRI med gränsvärden sju, sex, fem och fyra 
för att se om seriepositionseffekten skapade signifikanta skillnader mellan grupperna. 

När primacy- och recency-områdena var fyra ord, hittades ingen signifikant huvudeffekt 
av  position  på  listan  och  inte  heller  någon  signifikant  interaktionseffekt  mellan 
diagnosgrupp  och  position  på  listan.  Däremot  kunde  en  signifikant  huvudeffekt  av 
diagnosgrupp ses (F2,54 = 28,1, p < 0,0005). Position på listan gav inte heller signifikant 
huvudeffekt  när  primacy-  och  recency-områdena  bestod  av  två  eller  tre  ord. 
Diagnosgruppen hade däremot en signifikant huvudeffekt även när primacy och recency 
innefattade två och tre ord (F2,54 = 12,7, p < 0,0005; F2,54 = 18,1, p < 0,0005). Dessutom 
hittades  i  dessa  fall  en  relativt  svag  men ändå  signifikant  interaktionseffekt  mellan 
diagnosgrupp och position på listan (Primacy/recency två ord: F2,54  = 3,4,  p = 0,04; 
primacy/recency tre ord: F2,54 = 5,0, p = 0,01). 

När det gäller enbart den första återgivningsomgången, måste resultaten beaktas med 
försiktighet  eftersom  populationsvarianser  inte  verkar  vara  homogena.  Eftersom 
upprepningsfaktorn  bara  hade  två  nivåer  räknade  statistikprogrammet  inte  hur 
eventuella  rättade  resultat  skulle  se  ut.  Huvudeffekt  av  position  på  listan  var  inte 
signifikant. Interaktionseffekt mellan diagnosgrupp och position på listan var precis på 
gränsen till signifikant med tre ord i primacy- och recency-områdena (F2,54  = 3,2, p = 
0,05), men inte signifikant med fyra eller två ord i primacy- och recency-områdena. 
Huvudeffekt av diagnosgrupp var signifikant i samtliga fallen (fyra ord: F2,54 = 5,7, p = 
0,006; tre ord: F2,54 = 4,7, p = 0,013, två ord: F2,54 = 5,7, p = 0,006).

ITRI räknar bara vilka ord som kan ha förvarats i arbetsminnet, vilket motsvarar syftet 
med recency-området, men ger inte någon särskild mått för primacy. Därför jämfördes 
ord  som  enligt  ITRI  hade  bevarats  i  arbetsminnet  med  alla  andra  ord  som 
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försökspersonen kunde komma ihåg. Oavsett vilket gränsvärde ITRI hade, upptäcktes 
en signifikant huvudeffekt av diagnosgrupp (p < 0,0005 i samtliga fall), en signifikant 
huvudeffekt  av  position  på  listan  (p  <  0,0005  i  samtliga  fall)  samt  en  signifikant 
interaktionseffekt mellan diagnos och position (p < 0,0005 i samtliga fall).

Envägs  oberoende  ANOVA räknades  sedan  för  varje  poängsättningsmetod  för  att 
undersöka närmare vilken av dem som skapade tydligaste skillnader mellan grupperna. 
För  att  få  en  uppfattning  om  effektstorlek  räknades  effektmått  (omega-kvadrat). 
Skillnaden mellan grupperna undersöktes vidare med post hoc-tester (Scheffé). 

Tabell 2. Skillnader mellan diagnosgrupper med olika poängsättningsmetoder. Envägs 
oberoende ANOVA och effektmått.

Diagnosgrupper Resultat

Kontroll
M (± SD)

MCI
M (± SD)

AD
M (± SD) F2,54 p ω2

Primacy (4 ord) 15,9 (± 2,3) 12,5 (± 2,9) 8,2 (± 3,6) 32,8 < 0,0005 0,527

Recency (4 ord) 14,5 (± 2,9) 12,47 (± 3,6) 10,3 (± 4,6) 6,1  0,004 0,151

Primacy (3 ord) 12,7 (± 1,7) 10,5 (± 2,5) 6,7 (± 2,9) 30,9 < 0,0005 0,512

Recency (3 ord) 11,1 (± 2,7) 10,0 (± 3,1) 8,8 (± 3,9) 2,5 n.s.

Primacy (2 ord) 9,3 (± 1,0) 7,6 (± 1,9) 5,4 (± 3,0) 16,2 < 0,0005 0,348

Recency (2 ord) 7,7 (± 2,3) 6,9 (± 2,2) 6,5 (± 2,6) 1,3 n.s.

ITRI 7 rest. ord 44,8 (± 9,6) 27,9 (± 8,6) 16,4 (± 7,8) 53,7 < 0,0005 0,649

ITRI 7 recency 10,6 (± 5,8) 12,7 (± 3,8) 11,1 (± 4,5) 0,9 n.s.

ITRI 6 rest. ord 45,8 (± 9,2) 29,6 (± 9,0) 16,9 (± 8,0) 54,9 < 0,0005 0,654

ITRI 6 recency 9,6 (± 5,5) 11,0 (± 4,5) 10,6 (± 4,2) 0,5 n.s.

ITRI 5 rest. ord 47,3 (± 8,5) 31,4 (± 8,8) 18,1 (± 8,1) 60,4 < 0,0005 0,676

ITRI 5 recency 8,1 (± 4,9) 9,2 (± 4,3) 9,4 (± 3,9) 0,5 n.s.

ITRI 4 rest. ord 48,5 (± 8,0) 32,7 (± 8,9) 19,2 (± 8,1) 62,8 < 0,0005 0,684

ITRI 4 recency 6,9 (± 4,8) 7,9 (± 4,6) 8,3 (± 4,2) 0,6 n.s.

Vägd summa 455,1 (± 54,6) 331,7 (± 72,5) 210,1 (± 82,9) 59,8 < 0,0005 0,673

Vägd summa I 56,7 (± 11,9) 46,2 (± 11,6) 24,2 (± 3,7) 29,4 < 0,0005 0,499

Vanl. summa 55,3 (± 7,1) 40,6 (± 7,8) 27,5 (± 9,5) 57,1 < 0,0005 0,663

Summa första 6,6 (± 1,6) 5,6 (± 1,5) 3,3 (±1,6) 22,5 < 0,0005 0,430

Retention 12,5 (± 2,2) 7,0 (± 3,6) 2,5 (± 2,5) 63,9 < 0,0005 0,688
ITRI rest. ord. (resterande ord) syftar till orden som blir kvar när ord som enligt ITRI-
metoden har bevarats i arbetsminnet har tagits bort.
Vägd summa I är vägd summa av den första återgivningsomgången.
Summa första syftar till vanlig summa av alla ord vid den första återgivningsomgången. 

Kruskal-Wallis  test  användes  i  stället  för  ANOVA  för  att  undersöka 
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seriepositionseffekten  vid  den  första  återgivningsomgången,  eftersom  Shapiro-Wilks 
test  visade  att  populationsvarianser  inte  var  homogena (se  tabell  3).  Mann-Whitney 
tester med Bonferronikorrigering av alfanivån användes för post hoc prövning.

Tabell 3. Skillnader mellan diagnosgrupper, den första återgivningsomgången, Kruskal-
Wallis test.

Diagnosgrupper Resultat

Kontroll
M (± SD)

MCI
M (± SD)

AD
M (± SD) χ2, df = 2 p

Primacy (4 ord) 2,1 (± 0,6) 1,9 (± 0,9) 1,1 (± 1,1) 12,0 0,002

Recency (4 ord) 1,7 (± 1,1) 2,0 (± 1,2) 1,5 (± 1,3) 1,5 n.s.

Primacy (3 ord) 2,0 (± 0,5) 1,8 (± 0,9) 0,9 (± 1,0) 13,7 0,001

Recency (3 ord) 1,3 (± 1,0) 1,6 (± 1,0) 1,4 (± 1,1) 0,7 n.s.

Primacy (2 ord) 1,6 (± 0,5) 1,5 (± 0,7) 0,7 (± 0,9) 13,1 0,001

Recency (2 ord) 1,0 (± 0,9) 1,1 (± 0,7) 1,0 (± 0,9) 0,9 n.s.

Recency-effekt skapade i de flesta fall inga signifikanta skillnader mellan grupperna. 
Enda undantaget utgörs av recency-området med fyra ord. Där finns det en signifikant 
skillnad  mellan  grupperna  även  i  recency,  men  skillnaden  är  betydligt  mindre  än 
motsvarande skillnad i primacy-området (recency: F2,54 = 6,1, p = 0,004; primacy: F2,54 = 
32,8, p < 0,0005). Post hoc-test (se tabell 4) visar att skillnaden i recency är signifikant 
bara mellan kontrollgruppen och alzheimergruppen. När bara de tre eller de två sista 
orden räknas till recency, försvinner skillnaderna mellan grupperna och resultatet är inte 
signifikant. På motsvarande sätt finns det ingen signifikant skillnad mellan grupperna 
när det gäller arbetsminnet räknat enligt ITRI.

När  det  gäller  primacy-effekt  är  skillnaderna  mellan  grupperna  som  tydligast  när 
primacy-området omfattar fyra ord (F2,54 = 32,8, p < 0,0005, 52,7 % av förklarad varians 
enligt omega-kvadrat). Primacy vid den första återgivningsomgången skapar betydligt 
mindre skillnader mellan grupperna än primacy vid samtliga fem återgivningsomgångar,  
oavsett omfattningen av primacy-området. Andra poängsättningsmetoder som tar med 
även orden i mitten och inte bara i primacy-området verkar dock ge tydligare skillnader 
mellan grupperna än enbart primacy-effekt. Av dessa är de resterande orden med ITRI 
gränsvärdet fyra allra starkast (F2,54 = 62,8, p < 0,0005, förklarad varians 68,4 %), tätt 
följd av ITRI med gränsvärdet fem (F2,54 = 60,4, p < 0,0005, förklarad varians 67,6 %) 
och av vägd summa (F2,54 = 59,8, p < 0,0005, förklarad varians 67,3 %). Skillnaden från 
det vanliga sättet att räkna summan av ihågkomna ord är dock inte särskilt stor (F2,54 = 
57,1, p < 0,0005, förklarad varians 66,3 %). De resterande orden med ITRI-gränsvärdet 
sex och sju ger likaså en signifikant skillnad mellan grupperna, men skillnaden är något 
svagare jämfört med den vanliga summan av orden.

Eftersom skillnaden mellan grupperna verkade bero på alla delar av listan förutom på 
recency-området,  gjordes  det  en  ytterligare  jämförelse  som  inte  var  planerad  från 
början. Summan av alla ord med undantag av de sista orden på listan räknades för alla 
deltagare. Eftersom antalet ord som antas tillhöra recency varierar, räknades resultaten 
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där recency-området omfattade två, tre eller fyra ord.

Tabell  4.  Skillnader  mellan  diagnosgrupper,  summa  utan  recency-effekt.  Envägs 
oberoende ANOVA och effektmått.

Diagnosgrupper Resultat

Kontroll
M (± SD)

MCI
M (± SD)

AD
M (± SD) F2,54 p ω2

Summa utan 4 sista 40,9 (± 5,4) 28,1 (± 7,3) 17,2 (± 8,0) 57,8 < 0,0005 0,666

Summa utan 3 sista 44,3 (± 5,9) 30,6 (± 7,6) 18,7 (± 8,0) 63,2 < 0,0005 0,686

Summa utan 2 sista 47,7 (± 6,5) 33,7 (± 7,4) 21,0 (± 8,4) 64,1 < 0,0005 0,689

Alla  dessa  metoder  ger  signifikanta  resultat,  men  skillnaderna  verkar  vara  allra 
tydligast, när bara de två eller de tre sista orden på ordlistan räknas bort (utan de två 
sista orden: F2,54 = 64,1, p < 0,0005, förklarad varians enligt omega-kvadrat 68,9 %; 
utan  de  tre  sista  orden:  F2,54 =  63,2,  p  <  0,0005,  förklarad  varians  68,6  %).  Då är 
skillnaderna dessutom tydligare än med de andra poängsättningsmetoder, som hittills 
hade gett de starkaste resultaten och ungefär lika tydliga som när retention används för 
att skilja grupperna åt (F2,54 = 63,9, p < 0,0005, förklarad varians 68,8 %).

Post hoc-tester (Scheffé) genomfördes för att undersöka närmare hur stora skillnader 
som fanns mellan grupperna när olika poängsättningsmetoder användes och om någon 
eller några av metoderna kunde skapa tydligare skillnader mellan diagnosgrupperna än 
andra (se tabell 5). Som tidigare påpekats användes  Mann-Whitney test för post hoc 
prövning  av  seriepositionseffekt  vid  den  första  återgivningsomgången. 
Bonferronikorrektion  av  alfanivån  var  nödvändig  eftersom  prövningarna  innebar 
multipla parvisa jämförelser (se tabell 6).

Primacy vid den första återgivningsomgången skapar inte signifikanta skillnader mellan 
kontrollgruppen och MCI-gruppen, oavsett antalet ord i primacy-området (se tabell 6). 
Med fyra ord i primacy-området blir det svårt att skilja även mellan MCI-gruppen och 
alzheimergruppen, men med tre eller två ord är skillnaden något starkare. Skillnaden 
mellan  kontrollgruppen  och  alzheimergruppen  är  i  samtliga  fall  signifikant  men 
skillnaderna är svagare än med andra poängsättningsmetoderna. 

När det gäller de andra metoder som räknar ord i primacy-området, verkar det i stället  
vara  så  att  ju  fler  ord  som räknas  till  området,  desto  större  är  skillnaderna  mellan 
grupperna. Skillnaden mellan kontrollgruppen och MCI-gruppen verkar vara svårast att 
fånga  in  även  med  de  här  poängsättningsmetoderna.  När  bara  två  ord  räknas  till 
primacy-området finns det ingen signifikant skillnad mellan kontrollgruppen och MCI-
gruppen. Med bara två ord i primacy-området är  det också svårare att skilja mellan 
MCI-gruppen  och  alzheimergruppen.  Skillnaden  mellan  kontrollgruppen  och 
alzheimergruppen verkar vara så stor att den inte ändras oavsett antalet ord i primacy-
området. Att räkna en vanlig summa eller en vägd summa av alla ord förefaller dock ge 
en  tydligare  skillnad  än  enbart  primacy-effekt,  i  synnerhet  när  det  gäller  skillnaden 
mellan kontrollgruppen och MCI-gruppen. 
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Summan utan de två, tre eller fyra sista orden skapar väldigt tydliga skillnader mellan 
grupperna (p < 0,0005 i samtliga fall). De resterande orden enligt ITRI med gränsvärdet 
sju ger  något  svagare skillnad mellan MCI-gruppen och alzheimergruppen, men när 
gränsvärdet för ITRI är fyra, fem eller sex är skillnaderna tydliga mellan alla grupper (p 
< 0,0005 i samtliga fall).

Tabell 5. Post hoc-tester (Scheffé) av signifikanta skillnader.

Kontroll - MCI MCI - AD Kontroll - AD

p p p

Primacy (4 ord) 0,006 < 0,0005 < 0,0005

Recency (4 ord) n.s. n.s. 0,004

Primacy (3 ord) 0,027 < 0,0005 < 0,0005

Primacy (2 ord) n.s. 0,012 < 0,0005

Summa utan fyra sista < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005

Summa utan tre sista < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005

Summa utan två sista < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005

ITRI 7, resterande ord < 0,0005 0,001 < 0,0005

ITRI 6, resterande ord < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005

ITRI 5, resterande ord < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005

ITRI 4, resterande ord < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005

Vägd summa < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005

Vägd summa, I uppr. 0,079 < 0,0005 < 0,0005

Vanlig summa < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005

Summa första uppr. n.s. < 0,0005 < 0,0005

Retention < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005

Vägd summa, I uppr. syftar till vägd summa av den första återgivningsomgången.
Summa första uppr. är vanlig summa av orden vid den första återgivningsomgången.

Tabell 6. Mann-Whitney tester av den första återgivningsomgången. 

Kontroll - MCI MCI - AD Kontroll - AD

U p U p U p

Primacy (4 ord) 157,0 n.s. 90,5 0,014 86,0 0,002

Primacy (3 ord) 157,0 n.s. 84,0 0,008 78,5 0,001

Primacy (2 ord) 170,0 n.s. 84,5 0,008 86,0 0,002

Alfanivå efter Bonferronikorrektion är 0,017.

I de här testresultaten verkar primacy-effekten inte skapa de största skillnaderna mellan 
grupperna. Tydligaste skillnaderna skapas i stället av hela listan med undantag av orden 
som räknas till recency-området. Även vägd summa skiljer grupperna åt på ett tydligt 
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sätt. Det är dock värt att notera att det vanliga sättet att räkna summan av ihågkomna 
ord ger resultat  som är bland de allra tydligaste och skapar större skillnader mellan 
grupperna än enbart primacy-effekt.

Diskriminantanalys  användes  för  att  få  en  uppfattning  om hur  väl  varje  signifikant 
poängsättningsmetod  skulle  kunna  förutsäga  indelningen  i  diagnosgrupperna. 
Diskriminantanalys  kunde  inte  användas  för  primacy  vid  den  första 
återgivningsomgången  eftersom  populationsvarianserna  inte  var  homogena. 
Diskriminantanalys räknades separat för fjorton olika poängsättningsmetoder: primacy-
effekt med fyra ord, tre ord eller två ord, summan utan de fyra, tre eller två sista orden, 
de resterande orden enligt ITRI med gränsvärdet sju, sex, fem eller fyra, vägd summa, 
vägd summa av den första återgivningsomgången, den vanliga summan samt retention. 

Tabell 7. Diskriminantanalyser av gruppindelningen.

Rätt grupp (%) Sammanlagt 
rätt (%)kontroll MCI AD

Primacy 4 ord 14 (70 %) 10 (58,8 %) 15 (75 %) 68,4

Primacy 3 ord 16 (80 %) 8 (47,1 %) 14 (70 %) 66,7

Primacy 2 ord 15 (75 %) 6 (35,3 %) 12 (60 %) 57,9

Summa utan 4 sista ord 18 (90 %) 8 (47 %) 14 (70 %) 70,2

Summa utan 3 sista ord 18 (90 %) 8 (47,1 %) 14 (70 %) 70,2

Summa utan 2 sista ord 18 (90 %) 10 (58,8 %) 14 (70 %) 73,7 

ITRI 7 resterande ord 16 (80 %) 9 (52,9 %) 15 (75 %) 70,2

ITRI 6 resterande ord 16 (80 %) 9 (52,9 %) 15 (75 %) 70,2

ITRI 5 resterande ord 17 (85 %) 9 (52,9 %) 14 (70 %) 70,2

ITRI 4 resterande ord 17 (85 %) 9 (52,9 %) 15 (75 %) 71,9

Vägd summa 17 (85 %) 11 (64,7 %) 14 (70 %) 73,7

Vägd summa, I uppr. 13 (65 %) 9 (52,9 %) 14 (70 %) 63,2

Vanlig summa 17 (85 %) 11 (64,7 %) 15 (75 %) 75,4

Retention 18 (90 %) 8 (47,1 %) 15 (75 %) 71,9

Vägd summa, I uppr. syftar till vägd summa av den första återgivningsomgången.

Resultaten av dessa fjorton diskriminantanalyser tyder på att MCI är diagnosgruppen 
som  olika  poängsättningsmetoder  har  svårast  att  ringa  in.  Resultaten  är  rätt  så 
varierande  när  det  gäller  hur  väl  olika  poängsättningsmetoder  identifierar  MCI-
patienterna.  Vägd summa och vanlig summa ger  båda resultat  där 64,7 % av MCI-
patienterna hamnar i rätt diagnosgrupp vid diskriminantanalys, medan primacy med två 
ord ger det svagaste resultatet där bara 35,5 % av MCI-patienterna räknas tillhöra MCI-
gruppen.  De  flesta  poängsättningsmetoder  ger  dock  resultat  där  diskriminantanalys 
ställer MCI-patienterna i rätt diagnosgrupp i grovt räknat hälften av fallen. Några MCI-
patienter som ställs i felaktig grupp vid diskriminantanalys hamnar i kontrollgruppen 
medan andra räknas tillhöra alzheimergruppen.



18

Patienter  som  tillhör  kontrollgruppen  hamnar  oftast  i  rätt  grupp  efter 
diskriminantanalys.  Procentantalet  varierar  mellan  65  %  och  90  %,  men  de  flesta 
poängsättningsmetoder leder till att 80-90 % av patienter som tillhör kontrollgruppen 
placeras där även vid diskriminantanalys. Patienter i kontrollgruppen hamnar i alla fall 
aldrig  i  alzheimergruppen.  Däremot  hamnar  15  %  av  alzheimerpatienterna  i 
kontrollgruppen vid diskriminantanalys när primacy-effekten med bara två ord används 
som oberoende variabel.  Då hamnar också bara 60 % av alzheimerpatienterna i  rätt 
grupp.  Samtliga  andra  poängsättningsmetoder  leder  till  att  70-75  %  av 
alzheimerpatienterna omfattas av rätt diagnosgrupp vid diskriminantanalys. 

Vanlig  summa  ger  sammanlagt  bästa  resultatet  där  diskriminantanalys  predicerar 
diagnosgruppen i 75,4 % av fallen. Vägd summa och summa utan de två sista orden 
predicerar  rätt  diagnosgrupp i  73,3 % av fallen.  Svagaste  sammanlagda resultat  ger 
primacy med två ord (57,9 %).

En stegvis diskriminantanalys med alla fjorton poängsättningsmetoder som oberoende 
variabler  genomfördes  för  att  se  om kombinationen av vissa poängsättningsmetoder 
skulle  kunna ge bättre  resultat.  Resultaten visar  att  summan utan de två sista  orden 
tillsammans med retention skulle kunna predicera diagnosgruppen vid 77,2 % av fallen.

Tabell 8. Stegvis diskriminantanalys av kombinationer av poängsättningsmetoder.
diagnos-
grupp

Predicerad grupp Sammanlagt  rätt 
diagnos (%)kontroll MCI AD

Summa utan 
2 sista ord
och retention 

kontroll 18 (90 %) 2 (10 %) 0 77,2

MCI 2 (11,8 %) 11 (64,7 %) 4 (23,5 %)

AD 0 5 (25 %) 15 (75 %)

Diskussion
Syftet  med  denna  studie  var  att  undersöka  om  seriepositionseffekt  i  det  verbala 
minnestestet Rey AVLT kunde skilja normala kontroller från personer som lider av MCI 
och  dessa  båda  från  personer  som  har  fått  diagnosen  Alzheimers  sjukdom. 
Poängsättningsmetoder baserade på primacy- och recency-effekt jämfördes för att se om 
någon av dem kunde skapa tydligare skillnader mellan grupperna. 

Resultaten visade att  enbart  primacy, räknad som de första två, tre eller  fyra orden, 
skilde grupperna åt  mindre tydligt än den sedvanliga poängsättningen. När bara den 
första återgivningsomgången poängsattes, blev skillnaderna mellan grupperna mindre 
än när samma poängsättningsmetod användes vid samtliga fem återgivningsomgångar. 
Poängsättningsmetoder  som  ger  poäng  för  alla  ord  förutom  orden  som  räknas  till 
recency gav resultat som var relativt nära den sedvanliga poängsättningsmetoden. Några 
av dessa var lite sämre än den sedvanliga poängsättningsmetoden men de flesta kunde 
skilja grupperna åt något bättre än den traditionella poängbedömningen. 

Recency-effekt
I likhet med flera tidigare studier var recency-effekten ungefär likadan hos alla grupper 
(Bayley et al., 2000; Burkart et al., 1998; Simon et al., 1994). När enbart den första 
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återgivningsomgången  poängsattes  skapade  recency-effekten  inga  signifikanta 
skillnader mellan grupperna, oavsett antalet ord i recency-området. Exempelvis Bayley 
et al. (2000) fick ett liknande resultat när de jämförde seriepositionseffekten vid mycket 
mild Alzheimers sjukdom, mild Alzheimers sjukdom och övergående amnesia orsakad 
av elektrokonvulsiv behandlling (ECT) samt hos normala kontroller. De använde sig av 
resultatet av den första återgivningsomgången av CVLT och tittade bara på de två första 
orden för primacy-effekt och på de två sista för recency-effekt. Enligt Bayley et al. hade 
patienter  med  mild  eller  mycket  mild  Alzheimers  sjukdom  minskad  primacy  men 
normal recency i jämförelse med kontrollgruppen. 

Skillnaden mellan grupperna som användes i denna uppsats var inte heller signifikant 
när  alla  återgivningsomgångar  poängsattes  och två eller  tre  ord räknades i  recency-
området. När recency-området omfattade fyra ord var skillnaden signifikant (förklarad 
varians 15,1 %), men post hoc-tester (Scheffé) visade att i själva verket bara skillnaden 
mellan kontrollgruppen och alzheimergruppen var signifikant. Detta kan tyda på att de 
sista fyra ord i ordlistan är för många för att enbart mäta recency-effekten och innehåller 
alltså också ord som har förvarats i episodminnet. Det skulle även kunna tolkas som ett 
tecken på att några patienter i alzheimergruppen finner sig i en mer avancerad fas av 
sjukdomen och att  arbetsminnet eller någon annan egenskap som behövs i uppgiften 
(exempelvis  exekutiva  förmågan)  har  börjat  svikta  hos  dessa  patienter.  Exempelvis 
Cunha et al. (2012) fick ett liknande resultat när de jämförde patienter med Alzheimers 
sjukdom, MCI och normala kontroller. De fann att patienter med Alzheimers sjukdom 
presterade signifikant sämre än kontrollgruppen eller MCI-gruppen i deras studie både 
när det gäller primacy, recency och mitten av listan. De använde sig av en ordlista med 
tio ord som upprepas tre gånger. Primacy- och recency-områdena omfattade tre ord var. 
Även  Foldi  et  al.  (2003)  som  jämförde  seriepositionskurvan  hos  patienter  med 
Alzheimers sjukdom, hos deprimerade äldre personer och hos normala kontrollpersoner 
fann  att  alzheimerpatienterna  hade  bland  annat  signifikant  sämre  recency  än 
kontrollgruppen. De använde sig av CVLT och hade fyra ord i primacy- och recency-
områdena. Antagligen var patienter som ingick i alzheimergruppen i dessa studier i en 
mer avancerad fas av sjukdomen än alzheimerpatienter i andra studier där recency inte 
skapar skillnader mellan grupperna. 

När recency räknades enligt ITRI-metoden fanns det ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna,  oavsett  om gränsvärdet  för  ITRI var  sju,  sex,  fem eller  fyra.  Det  skulle 
kunna tyda på att ITRI-metoden är bra för att urskilja ord som förvarats i arbetsminnet 
och att den skulle kunna ge ett mer exakt mått på recency än att enbart räkna de sista  
orden på ordlistan. Ytterligare studier skulle dock behövas för att undersöka närmare 
skillnader mellan olika metoder att räkna recency. 

Primacy-effekt
Svårigheter med episodiska minnet anses vara ett av de första tecknen på begynnande 
Alzheimers  sjukdom (Albert  et  al.,  2001;  Bayley et  al.,  2000;  Blacker  et  al.,  2007; 
Burkart et al.,  1998; Cunha et al., 2012; Delis et al., 1991; Estévez-González et  al., 
2003;  Greene  et  al.,  1996;  Simon  et  al.,  1994).  Exempelvis  Cunha  et  al.  (2012) 
undersökte  primacy och recency hos  MCI-patienter  och  fann att  försämrad primacy 
kunde bäst skilja de patienter som utvecklade Alzheimers sjukdom från dem som inte 
försämrades  under  fyra  års  uppföljningstid.  Bayley  et  al.  (2000)  jämförde 
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serieposisionseffekten i mycket mild Alzheimers sjukdom, mild Alzheimers sjukdom 
och  övergående  amnesia  orsakad  av  elektrokonvulsiv  behandlling  (ECT)  samt  hos 
normala kontroller. De använde sig av resultatet av den första återgivningsomgången av 
CVLT och tittade bara på de två första orden för primacy-effekt och på de två sista för 
recency-effekt. Patienter med mild eller mycket mild Alzheimers sjukdom hade båda 
minskad primacy men normal recency i jämförelse med kontrollgruppen. 

I denna studie skapade primacy-effekt likaså signifikanta skillnader mellan grupperna. 
När enbart den första återgivningsomgången poängsattes var skillnaderna signifikanta 
men mindre tydliga än när samtliga fem återgivningsomgångar användes. Det verkade 
vara svårast att skilja mellan MCI-gruppen och kontrollgruppen när enbart den första 
återgivningsomgången  användes,  medan  skillnaden  mellan  alzheimergruppen  och 
kontrollgruppen  var  relativt  tydlig  även  med  denna  metod.  När  samtliga 
återgivningsomgångar användes var resultatet av fyra och av tre ord i primacy-området 
relativt nära varandra, (förklarad varians 52,7 % respektive 51,2 %), men när primacy-
området omfattade bara två ord sjönk resultatet tydligt (förklarad varians 34,8 %). Det 
är dock anmärkningsvärt att primacy-effekt skapade mindre skillnader mellan grupperna 
än den sedvanliga poängsättningen (förklarad varians 66,3 %). Post hoc-tester (Scheffé) 
visade att största svårigheten var att skilja mellan kontrollgruppen och MCI-gruppen. 
Metoden  där  primacy-området  består  av  två  ord  kunde  inte  skilja  alls  mellan 
kontrollgruppen  och  MCI-gruppen  och  hade  även  svårt  att  skilja  mellan  MCI-  och 
alzheimergruppen. Diskriminantanalyser återspeglar samma problematik. MCI-gruppen 
är genomgående svårast att ringa in, oavsett vilken poängsättningsmetod som används, 
och primacy med två ord ger de svagaste resultaten. 

Det skulle kunna förväntas att de allra första orden på ordlistan odiskutabelt stod för 
primacy och skapade de starkaste skillnaderna mellan grupperna, medan det tredje och i 
synnerhet det fjärde ordet inte räknas till primacy i alla studier. I denna studie verkade 
primacy-effekt  skapa  desto  tydligare  skillnader  mellan  grupperna,  ju  fler  ord  som 
räknades  med  i  primacy-området.  Eftersom  den  sedvanliga  poängsättningsmetoden 
dessutom ger ännu bättre resultat än primacy med fyra ord, verkar det vara så att ju flera 
ord som räknas med, desto tydligare blir skillnaderna mellan grupperna. 

Resultaten  återspeglar  både  svårigheten  att  skilja  en  svag  minnesnedsättning  från 
normaltillståndet  och  svårigheten  att  identifiera  orden  som verkligen  har  bevarats  i 
episodiska minnet. Som tidigare påpekats kan även orden i början av ordlistan bevaras i 
arbetsminnet om testpersonen upprepar dem kontinuerligt tyst för sig själv medan listan 
läses upp. I det fallet har testpersonen förmodligen inte ens lyssnat på resten av listan 
och kan då enbart ange de första orden i ordlistan. Summan av alla ihågkomna ord blir 
naturligtvis väldigt låg. Den här typen av strategi avslöjas dock inte när de första orden i 
ordlistan automatiskt räknas som primacy och resten av resultatet tas inte i beaktande. 
En  sådan  användning  av  arbetsminnet  skulle  kunna  förklara  hur  några 
alzheimerpatienter kan få samma resultat eller i vissa fall till och med bättre resultat än 
friska  kontroller,  när  fokus  enbart  ligger  på  primacy-området.  Då  handlar  det 
naturligtvis egentligen inte om primacy utan om recency eftersom orden har bevarats i  
arbetsminnet. Ingen poängsättningsmetod i denna studie klarar av att identifiera recency 
och primacy på ett säkert sätt, vilket kan skapa problem med validitet. Egentligen kan 
det vara onödigt att räkna hur många ord som tillhör primacy respektive recency, när 
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testresultatet i sig är starkt avvikande eller så lågt att det ger anledning att misstänka 
allvarliga  minnessvårigheter.  I  avsaknad  av  bättre  metoder  skulle  möjligtvis  sådana 
resultat,  där  patienten  lyckas  återge  färre  än  fyra  eller  fem ord,  kunna  räknas  som 
recency, oavsett från vilken del av ordlistan dessa ord kommer ifrån. I denna studie hade 
drygt en tredjedel av patienterna i alzheimergruppen sådana resultat. Även den regeln 
skulle  dock  skapa  vissa  problem.  I  sådana  fall  där  andra  testmetoder  har  visat  att 
patienten troligtvis har svårigheter med arbetsminnet och inte med episodiska minnet, 
måste  undantag  göras.  Likaså  kan  exempelvis  en  extrem  förlångsamning  av 
återgivningen ge skäl att anta att orden inte kan ha förvarats i arbetsminnet. Här verkar 
inte  finnas  någon  enkel  lösning.  Detaljerad  information  om  patientens  beteende  i 
testsituationen  och resultat  från  andra  tester,  är  därför  grundläggande  för  att  kunna 
bedöma om patienten har förvarat orden i arbetsminnet eller episodiska minnet. 

Den andra och kanske viktigare anledningen till att primacy-effekt inte skapar särskilt 
tydliga skillnader i synnerhet mellan kontrollgruppen och MCI-gruppen kan eventuellt 
finnas  i  MCI-gruppens  sammansättning.  Som  redan  nämnts  är  MCI  en  heterogen 
diagnosgrupp. Longitudinella studier har gett bevis på att nedsättningen av episodiska 
minnet  är  större  hos de  MCI-patienter  som senare  kommer att  utveckla Alzheimers 
sjukdom (Albert et al., 2001; Albert et al., 2007; Blacker et al., 2007; Estévez-González 
et al., 2003; Grober et al., 2007). Det har även visat sig att primacy-effekten kan vara 
normal  hos  patienter  som lider  av  andra  demensformer  som vaskulär  demens  eller 
demens  orsakad  av  Parkinsons  sjukdom  (Orru  et  al.,  2009;  Tierney  et  al.,  1994). 
Primacy-effekten  kan  därmed  antagligen  vara  normal  även  vid  MCI  orsakad  av 
vaskulära faktorer eller Parkinsons sjukdom. Även deprimerade patienter, som skulle 
kunna få en felaktig MCI-diagnos, verkar ha normal primacy (Foldi et al., 2003). Vid 
uppföljning av patienter som har fått en MCI-diagnos har det framgått att ungefär 10-25 
% av dem utvecklar någon form av demenssjukdom inom ett år och bara en del av dem 
som försämras och blir dementa får diagnosen Alzheimers sjukdom (Marcusson et al., 
2003). Det finns därför ingen anledning att anta att de patienter, som lider av en variant 
av MCI som inte är ett tecken på begynnande Alzheimers sjukdom, skulle ha minskad 
primacy-effekt. Tvärtom, primacy-effekten skulle eventuellt kunna användas just för att 
försöka skilja ut de MCI-patienter som löper störst risk att utveckla Alzheimers sjukdom 
inom några år. 

Olika orsaker bakom MCI-diagnosen ger alltså varierande effekter på både primacy och 
recency.  Antagligen  har  inte  alla  patienter  i  MCI-gruppen  i  denna  studie  just  en 
begynnande Alzheimers sjukdom. Om en del hade andra typer av minnesstörningar som 
inte påverkar just primacy-effekten utan uttrycker sig på andra sätt, skulle det förklara 
varför  primacy-effekten  skapar  mindre  tydliga  skillnader  än  hela  ordlistan. 
Longitudinell uppföljning av patienter i MCI-gruppen skulle kunna ge intressant och 
viktig  information  om  eventuella  skillnader  i  testresultaten  mellan  patienter  som 
tillfrisknar, utvecklar demens av olika typer eller fortsätter att lida av MCI. 

De andra poängsättningsmetoderna
Howieson et al. (2011) genomförde en av de relativt få studier där seriepositionseffekten 
jämfördes  med  den  sedvanliga  poängsättningen.  De  undersökte  om  tre  olika 
poängsättningsmetoder baserade på seriepositionseffekt kunde skilja åt MCI-patienter 
från friska kontroller och alzheimerpatienter bättre än den sedvanliga poängsättningen. 
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De använde sig av en 10-ords ordlista (CERAD) som testpersonen själv läser upp högt 
och återger direkt därefter. Proceduren upprepas tre gånger och ordningen på ordlistan 
varierar vid varje uppläsningsomgång. De tre poängsättningsmetoder som Howieson et 
al. jämförde var dock relativt avancerade. En av dem var vägd poängsättning (Buschke 
et al., 2006) som har använts även vid den här uppsatsen, den andra en metod delvis 
inspirerad av Tulving och Colotla (1970) där de sista tre orden på ordlistan gav en halv 
poäng var om de blev återgivna som första, andra eller tredje ordet, medan alla andra 
ord gav en hel  poäng. Även de sista tre orden gav alltså en hel  poäng om de blev 
återgivna  som  fjärde  ordet  eller  senare.  Den  tredje  poängsättningsmetoden 
Correspondence Analysis, CA kräver ett särskilt datorprogram som försöker skilja åt 
grupperna på bästa möjliga sätt genom komplicerade beräkningar baserade både på ord 
som testpersonerna kan återge och orden som de inte minns samt relationerna mellan 
dessa. Ingen av poängsättningsmetoderna i deras studie visade sig ge bättre resultat än 
den sedvanliga poängsättningen, även om vägd poängsättning skapade något tydligare 
skillnader mellan MCI-gruppen och alzheimergruppen (Howieson et al., 2011). 

Buschke et al. (2006) själva fann däremot att den vägda poängsättningen som de hade 
utvecklat  skapade  tydligare  skillnader  än  den  sedvanliga  poängsättningen  mellan 
testpersoner med mild Alzheimers sjukdom och kontrollgruppen. Deras undersökning är 
också  ett  av  de  sällsynta  fall  där  seriepositionseffekt  uttryckligen jämförs  med den 
sedvanliga poängsättningen. Buschke et al. använde sig av en telefontest där en lista 
med tio ord läses upp en gång. De påpekar själva att resultatet kan bli annorlunda om en 
längre  eller  en  kortare  lista  används,  om  listan  upprepas  flera  gånger  eller  om 
testledaren och patienten befinner sig i samma rum. 

Vägd summa, som Buschke et al. utvecklade, användes även vid den här uppsatsen och 
trots att praktiskt taget alla dessa yttre omständigheter ändrades, skapade den vägda 
poängsättningen  även  i  denna  uppsats  något  tydligare  skillnader  mellan  grupperna 
(förklarad varians 67,3 %) än den vanliga summan (förklarad varians 66,3 %). Vägd 
summa gav dock en aning sämre resultat än ITRI med gränsvärdet fyra eller fem och 
hela listan utan de två eller tre sista orden. När den vägda poängsättningen användes vid 
den första återgivningsomgången, var resultatet tydligt svagare (förklarad varians 49,9 
%) men ändå starkare  än den vanliga  summan av  den första  återgivningsomgången 
(förklarad  varians  43,0  %).  Den  första  återgivningsomgången  skapar  alltså 
genomgående  svagare  skillnader  mellan  grupperna  än  motsvarande 
poängsättningsmetod vid samtliga fem återgivningsomgångar.  När ordlistan upprepas 
många  gånger  flyttas  successivt  allt  fler  ord  till  episodiska  minnet  hos  friska 
testpersoner.  Resultatet  av  samtliga  fem  återgivningsomgångar  återspeglar  i  den 
meningen även inlärningseffekten. Individer som har svårigheter med episodiska minnet  
brukar  däremot  ha  en  plattare  inlärningskurva  och  följaktligen  tydligt  sämre 
sammanlagda  testresultat,  eftersom  arbetsminnet  har  en  begränsad  kapacitet.  När 
ordlistan upprepas flera gånger ökar skillnaden mellan normalfungerande individer och 
personer som har svårigheter med just episodiska minnet. 

Även med den vägda poängsättningen uppstår det problem när en testperson använder 
strategin att upprepa de första orden kontinuerligt tyst för sig. Eftersom vägd summa 
ökar den relativa vikten av orden i primacy-området blir slutsumman betydligt högre 
när bara de första orden återges, i jämförelse med att en person bara kan återge de sista 
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orden, även om det i båda fall kan handla om användning av arbetsminnet. En person 
som kommer ihåg bara de tre första orden vid samtliga fem återgivningsomgångar får 
slutsumman 210 medan en person som minns de sista tre  orden får sammanlagt 30 
poäng. En testperson kan få 210 poäng genom att varje gång upprepa bara de tre första 
orden eller genom att återge åtta till nio av orden sist i listan. En ytterligare svårighet 
med vägd summa är att resultatet tar väldigt mycket tid att räkna om beräkningarna inte  
görs automatiskt av en dator. Risken för räknefel ökar med komplexiteten i metoden om 
beräkningen ska göras manuellt. 

De andra poängsättningsmetoderna i den här studien, närmare bestämt de resterande 
orden enligt ITRI-metoden och hela ordlistan med undantag av de två, tre eller fyra sista  
orden, syftar till att räkna alla ord som förmodligen har förvarats i episodiska minnet. 
Med tanke på att just det episodiska minnet verkar drabbas först av Alzheimers sjukdom 
och  att  de  första  problemen  med  episodiska  minnet  kan  ses  redan  flera  år  innan 
alzheimerdiagnos, kan det vara angeläget att använda all tillgänglig information om hur 
patientens episodiska minne fungerar (Albert et al., 2001; Blacker et al., 2007; Grober 
et al., 2007). När alla ord som förmodligen har förvarats i episodiska minnet används i 
jämförelsen, minskar vikten av fel som beror på svårigheten att identifiera recency på 
rätt sätt. Även om några ord som egentligen har bevarats i episodiska minnet av misstag 
skulle  räknas  bort  (som recency)  eller  några  ord som i  själva verket  har  bevarats  i  
arbetsminnet skulle tas med, blir andelen felaktiga ord ändå mindre än när bara primacy 
tas med i beräkningen. 

Både de resterande orden enligt ITRI-metoden och hela ordlistan men undantag av de 
två, tre eller  fyra sista orden skapar tydligare skillnader mellan grupperna än enbart 
primacy och vissa gånger även tydligare skillnader än den sedvanliga poängsättningen. I 
jämförelse med den vanliga summan ger de resterande orden med ITRI-gränsvärdet fem 
och fyra (förklarad varians 67,6 % respektive 68,4 %) samt hela ordlistan utan de två 
eller de tre sista orden (förklarad varians 68,9 % respektive 68,6 %) något bättre resultat 
jämfört med den vanliga summan (förklarad varians 66,3 %). Hela ordlistan utan de 
fyra  sista  orden  är  ungefär  likvärdig  med  den  sedvanliga  poängsättningsmetoden 
(förklarad varians 66,6 %), medan de resterande orden med ITRI-gränsvärdet sex och 
sju skapar något sämre resultat än den sedvanliga poängsättningen (förklarad varians 
65,4 % respektive 64,9 %). Det verkar alltså vara så att när ord som kan räknas som 
recency tas bort,  blir skillnaderna mellan grupperna tydligare, men det är säkrast att 
räkna väldigt få ord i recency-området. Större recency-område leder förmodligen till att 
några ord som egentligen inte har förvarats i arbetsminnet tas bort i onödan. Simon et 
al. (1994) fick liknande resultat när de jämförde friska kontrollpersoner och patienter 
som hade mild eller medelsvår Alzheimers sjukdom. De använde CVLT där primacy- 
och recency-områdena är fyra ord och ITRI-metod med gränsvärdet sju. Simon et al. 
fann signifikanta skillnader mellan grupperna när det gällde primacy-effekt och mitten 
av ordlistan, medan recency var liknande hos båda grupper. Dessa resultat blev ännu 
tydligare när recency räknades med ITRI-metoden.

ITRI är inte fullt lika svår att räkna som vägd summa, men även med denna metod finns 
det en viss risk att räknefel påverkar slutresultatet.  En enklare metod, som att räkna 
summan  utan  de  två  sista  orden  på  ordlistan,  verkar  dessutom  kunna  ge  tydligare 
skillnader mellan grupperna. ITRI-metoden verkar dock kunna identifiera recency något 
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bättre  än  andra  tillgängliga  metoder.  Därmed kan den ge  intressant  information  om 
patientens arbetsminne och hjälpa till att analysera strategier som patienten har använt 
sig  av.  Ytterligare  studier  skulle  naturligtvis  krävas  för  att  kunna  se  om resultaten 
verkligen kan generaliseras på detta sätt.

Svårigheter med att jämföra resultaten av tidigare studier 
Det  är  värt  att  notera att  de flesta  studier  där  verbala  minnestester  används,  brukar 
fokusera antingen på resultatet av hela ordlistan eller på jämförelsen av primacy- och 
recency-effekten hos olika patientgrupper. Relativt ofta leder själva frågeställningen till 
att seriepositionseffekten inte jämförs med den sedvanliga poängsättningen, exempelvis 
när olika tillstånd, som alla utmärks just av minnessvårigheter, jämförs med varandra. 
Till exempel Orru et al. (2009) jämförde seriepositionseffekten hos testpersoner som led 
av  Alzheimers  sjukdom,  cerebrovaskulär  demens  eller  en  blandning  av  dessa  två 
sjukdomar; Delis et al. (1991) undersökte primacy- och recency-effekten hos patienter 
som led av Alzheimers sjukdom, av Korsakoffs syndrom eller av demens orsakad av 
Huntingtons  sjukdom  och  Bigler  et  al.  (1989)  jämförde  seriepositionseffekten  hos 
alzheimerpatienter och patienter som hade fått en hjärnskada till följd av en olycka.

I sådana fall där patientgrupper som jämförs kan antas ha en liknande nedsättning av 
totalpoängen, känns det naturligtvis motiverat att fokusera just på primacy och recency 
för att se om seriepositionseffekten kan skilja åt grupperna. När personer som lider av 
mer eller mindre allvarliga minnesstörningar jämförs med friska kontrollpersoner eller 
när olika grader av Alzheimers sjukdom jämförs med varandra, skulle det dock vara 
intressant att kunna jämföra primacy och recency med den sedvanliga poängsättningen. 
Endast ett fåtal forskare rapporterar resultatet av sådana jämförelser. 

Forskare som har undersökt enbart seriepositionseffekten anger i vissa fall totalpoängen 
i en tabell eller nämner att även den sedvanliga poängsättningen skapade signifikanta 
skillnader mellan grupperna. När totalpoängen anges är det i många fall omöjligt att 
göra  en  jämförelse  med  skillnaderna  som  seriepositionseffekten  skapade,  eftersom 
skillnaden mellan totalpoängen i olika grupper brukar vara signifikant på så hög nivå att 
ytterligare  beräkningar  skulle  krävas  för  att  jämföra  resultaten.  Väldigt  få  forskare 
berättar  att  de  har  jämfört  poängsättningsmetoder  baserade  på seriepositionseffekten 
med den sedvanliga poängsättningen.  Vidare är  det  ofta  oklart  om resultatet  av den 
sedvanliga poängsättningen inte rapporteras för att den skapade mindre tydliga resultat 
och detta anses vara självklart eller om jämförelsen mellan seriepositionseffekten och 
den sedvanliga poängsättningen inte  har gjorts.  Det  är  dock lätt  hänt  att  läsaren får 
intrycket  att  seriepositionseffekten  skapade  tydligare  skillnader  än  den  sedvanliga 
poängsättningen i sådana fall där enbart signifikanta resultat av exempelvis primacy-
effekt rapporteras. 

Det kan verka som att fokus successivt har glidit från att jämföra seriepositionseffekten 
hos patienter som har en liknande nedsättning av totalpoängen, till att ta med även en 
kontrollgrupp och därifrån till att jämföra enbart seriepositionseffekten hos friska och 
personer  med  olika  typer  av  minnessvårigheter,  utan  att  undersöka  om  en  sådan 
jämförelse  ger  tydligare  eller  svagare  resultat  än  den  sedvanliga  poängsättningen. 
Frågan  om vilken metod eller  poängsättning  som passar  bäst  för  att  skilja  åt  olika 
tillstånd  är  dock  både  intressant  och  angelägen.  Ett  av  de  få  exemplen  där 
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poängsättningsmetoder baserade på seriepositionseffekten jämförs med den sedvanliga 
poängsättningen är Howieson et al. (2011) studie som har kommenterats närmare ovan. 

Resultaten av tidigare studier kan vara svåra att jämföra eller generalisera även därför 
att det finns en väldigt stor variation mellan testmetoderna bland annat när det gäller 
ordlistans längd, antalet upprepningar, ordningen av orden på listan (samma varje gång 
eller slumpmässigt varierande), hur snabbt listan läses upp, relationen mellan orden (till 
exempel tydliga kategorier i CVLT), antalet ord i primacy- och recency-områdena, samt 
sättet att räkna recency. Vidare undersöks olika kombinationer av specifika aspekter av 
uppgiften  vid  olika  studier,  exempelvis  seriepositionseffekt,  retention,  felaktiga  ord, 
igenkänningsuppgifter  eller  minnesstrategier.  Det  finns  dessutom  variation  i 
diagnoskriterier,  exklusionskriterier,  antalet  testpersoner  och  sjukdomsgrad  bland 
testpersoner i olika studier, både när det gäller MCI-patienter och alzheimerpatienter. 
Även när resultat av Mini Mental State Exam (MMSE) eller liknande generella mått på 
minnesstörningen rapporteras, fångar de antagligen inte in alla aspekter av variationen 
som i sin tur kan påverka resultaten. Vidare kan ordlistan läsas upp av testledaren eller 
av testpersonen själv. I vissa fall kan testledaren läsa upp listan via telefon eller visa upp 
bilder  som  testpersonen  får  själv  namnge.  Några  metoder  är  kopplade  till  ett 
datorprogram som skapar mängder av olika mått, medan andra är väldigt enkla. Vissa 
forskare använder  primacy-  och recency-effekt  vid den första  återgivningsomgången 
medan  andra  tittar  på  samtliga  omgångar.  Recency-effekt  vid  den  första 
återgivningsomgången  är  inte  exakt  samma  sak  som  recency-effekt  vid  successiva 
upprepningar  av  samma  ordlista  i  samma  ordning.  Även  när  listan  läses  upp  i 
slumpmässig  ordning  kan  recency-effekten  påverkas  av  upprepningarna.  Dessutom 
verkar ingen metod klara av att identifiera på ett säkert sätt de ord som tillhör recency-
området, trots flera olika metoder.

Alla  dessa  faktorer  tillsammans  gör  att  resultaten  av  tidigare  studier  blir  något 
motsägelsefulla samt svåra att tolka, upprepa eller generalisera. Å andra sidan skulle 
närmare  analys  av  oväntade  skillnader  mellan  forskningsresultaten  kunna  ge  ny 
information  exempelvis  om  hur  olika  minnesfunktioner  fungerar  eller  om  hur 
demenssjukdomar utvecklas och uttrycker sig. När variationen mellan olika studier är så 
pass stor blir likriktade resultat desto mer intressanta och tydliga. 

Studiens begränsningar
En uppenbar begränsning med den här studien är att Rey AVLT har varit en del av de 
undersökningar som har lett till själva diagnosen. Det kan alltså påstås att det finns en 
viss risk för cirkelresonemang. Det är inte överraskande att skillnaderna i olika gruppers 
testresultat är signifikanta när resultatet av denna test har påverkat diagnosen. Å andra 
sidan är Rey AVLT bara en liten del av det neuropsykologiska testbatteriet som i sin tur 
bara är en del av en mer omfattande undersökning där bland annat läkarundersökning, 
provtagning,  hjärnavbildning  och  arbetsterapeutens  utredning  kan  ingå  och  som 
slutligen  leder  till  diagnosen  som  summerar  alla  dessa  resultat.  Det  är  dessutom 
meningen att fokus för denna studie ska ligga på jämförelsen av eventuella skillnader 
mellan  olika  poängsättningsmetoder  och  inte  på  hur  exakt  själva  Rey  AVLT  kan 
förutsäga diagnosen.

En  ytterligare  begränsning  är  att  grupperna  är  relativt  små  och  några  ovanliga 
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testpersoner  kan  ha  påverkat  resultaten.  Dessutom  har  testerna  utförts  av  olika 
testledare,  tidsförloppet  är  oftast  okänt  och  även  annan  intressant  information  om 
testpersonens beteende kan saknas. Resultatet av Rey AVLT jämfördes inte heller med 
andra neuropsykologiska tester som har ingått i testbatteriet, trots att det skulle kunnat 
ge  intressant  information.  En  sådan  begränsning  var  dock  nödvändig  för  att  hålla 
omfattningen  av  den  här  studien  inom  rimliga  gränser.  Vidare  har  eventuell 
medicinering eller depression, som skulle ha kunnat påverka testresultaten, inte tagits i 
beaktande. Andra testresultat eller resultat från screeninginstrument som Mini Mental 
State  Exam  (MMSE)  skulle  kunnat  användas  för  att  undersöka  om  det  fanns  en 
korrelation mellan sjukdomsgrad hos patienter i diagnosgrupperna och vissa testresultat. 
Exempelvis  skulle  skillnader  i  tillståndet  av  MCI-patienter  som  placerades  i 
kontrollgruppen  respektive  alzheimergruppen  vid  diskriminantanalyser  kunnat 
kontrolleras.  Likaså  hade  det  då  varit  möjligt  att  undersöka  om  skillnader  mellan 
kontrollgruppen och alzheimergruppen i  recency-effekt  med fyra ord kunde bero på 
försämrat arbetsminne hos vissa patienter i alzheimergruppen. 

Demensdiagnoserna är aldrig helt säkra förutom efter en eventuell obduktion. Några i 
alzheimergruppen skulle kunna lida av en annan demensform eller av blanddemens och 
några i kontrollgruppen skulle kunna ha en odiagnostiserad störning som påverkar deras 
prestation. MCI-gruppen är, som tidigare påpekats, väldigt heterogen. Det kan därför 
vara problematiskt att just MCI-gruppen i denna studie är mindre än de andra grupperna 
och att det inte finns någon information om hur tillståndet utvecklades hos de patienter 
som ingick i MCI-gruppen. Det skulle förmodligen ha varit mer givande för just den här 
studiens syfte att jämföra enbart testresultat från MCI-patienter som senare hade fått en 
alzheimerdiagnos.  Ytterligare  studier  med  större  patientgrupper  och  longitudinell 
uppföljning skulle krävas för att kontrollera resultaten.

Reliabilitet
För att minska risken för räknefel som skulle kunna förvränga resultatet har poängen 
räknats flera gånger och vid olika tillfällen, utan att först kontrollera tidigare resultat. 
Resultaten  där  mer  komplicerade  poängsättningsmetoder  användes  har  kontrollerats 
särskilt noga. Det kan ändå inte helt uteslutas att studien skulle kunna innehålla några 
enstaka felräknade resultat. 

Sammanfattning och vidare forskning
Sammanfattningsvis  verkar  seriepositionseffekten  inte  vara  lättförklarad.  Recency-
effekten  i  denna  studie  kan  anses  motsvara  förväntningar.  Primacy-effekten  skilde 
grupperna åt och gav signifikanta resultat, men något oväntat var skillnaderna mindre än  
med den sedvanliga poängsättningen. Å andra sidan finns det väldigt få studier som 
jämför  skillnader  skapade  av  seriepositionseffekten  med  den  sedvanliga 
poängsättningen, vilket kan ha lett till felaktiga förväntningar. 

Resultatet  av  den  första  återgivningsomgången  skapade  i  samtliga  fall  svagare 
skillnader  mellan grupperna  än  resultatet  av samtliga  fem återgivningsomgångar.  På 
liknande sätt skapade hela ordlistan tydligare skillnader än enbart primacy. Det verkar 
vara  så  att  ju  fler  ord  som  kan  ha  förvarats  i  episodiska  minnet  som  används  i 
jämförelsen,  desto  tydligare  framträder  skillnaderna  mellan  personer  som  har 
svårigheter med episodiska minnet och dem som inte har det. 
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Resultatet  av  poängsättningsmetoder  baserade  på  seriepositionseffekten  skilde  sig 
överlag mindre än förväntat från den sedvanliga poängsättningsmetoden och var i vissa 
fall till och med tydligt sämre. Metoder som gav poäng för hela ordlistan förutom några 
få ord som räknades tillhöra recency-området, lyckades skilja grupperna åt något bättre 
än den sedvanliga poängsättningen. Den förklarade variansen var dock även i bästa fall 
bara 2,6 % bättre än vid den sedvanliga poängsättningen. Å andra sidan kan även en 
liten  förbättring  visa  sig  betydelsefull  när  olika  tester  kombineras  i  ett  testbatteri, 
eftersom det naturligtvis inte är meningen att diagnoser ska baseras på en enskild test. 

En  enskild  test  eller  ett  mindre  testbatteri  skulle  eventuellt  kunna  användas  för  att 
undersöka om det finns anledning att utföra grundligare undersökningar. Testbatteriet 
som används  vid  vanlig  neuropsykologisk  testning  kan  naturligtvis  inte  heller  vara 
alltför omfattande. Om poängsättningen av olika deltester förfinas, i sådana fall där det 
är möjligt, och resultaten från ny forskning används för att skapa en kombination av 
olika tester som skiljer diagnosgrupperna åt på bästa sätt, kan det i slutändan leda till 
säkrare eller tidigare diagnoser. 

En tidig korrekt diagnos kan spara patienten och anhöriga mycket ångest och lidande 
samt vara till hjälp när det gäller att förstå och hantera olika symtom. Patienten får själv 
en möjlighet att uttrycka sin vilja och ta viktiga beslut på förhand. En tidig diagnos kan 
dessutom hjälpa patienter som fortfarande är yrkesaktiva eller annars väldigt aktiva och 
ansvarstagande att inte råka illa ut i försöket att hålla upp tempot och klara av samma 
uppgifter som tidigare. 

För att kunna upptäcka förändringar i en tidig fas är det nödvändigt att ta hänsyn till 
individens  premorbida  nivå  och  hjärnans  reservkapacitet.  Utbildning  och  erfarenhet 
påverkar testresultaten och hos en patient som har en stor reservkapacitet kan symtomen 
bli  tillräckligt  tydliga  för  att  uppfylla  diagnoskriterierna  mycket  senare  än  hos 
genomsnittspatienten.  En  individuell  bedömning  av  den  premorbida  nivån  är 
naturligtvis en oumbärlig förutsättning för en korrekt tolkning av testresultaten. När det 
gäller Rey AVLT skulle dessutom exempelvis recency-områdets storlek kunna anpassas 
individuellt för att kunna bättre bedöma hur många ord som har bevarats i episodiska 
minnet (hela ordlistan utan det individuella recency-området). Resultatet av någon test 
som mäter enbart arbetsminnet, som till exempel sifferrepetition framlänges ur WAIS, 
skulle kunna användas för att anpassa recency-områdets omfattning. I det fallet skulle 
ITRI-metoden möjligtvis  kunna visa  sig  särskilt  användbar  för  att  undvika felaktiga 
resultat  för patienter som har både välfungerande arbetsminne och så bra episodiskt 
minne att de kan upprepa listan utan att använda arbetsminnet. Det skulle vara väldigt 
intressant att få se om en sådan individuellt anpassad poängsättning skulle skapa ännu 
tydligare skillnader mellan olika patientgrupper. Det skulle även vara intressant att se 
om resultatet  av  några  andra  tester  som används vid en minnesundersökning skulle 
kunna förbättras eller förfinas på liknande sätt. Longitudinella studier som kan hjälpa 
till att utveckla kombinationer av testmetoder för att upptäcka just de MCI- och SCI-
patienter som har störst risk att utveckla Alzheimers sjukdom i framtiden, kan visa sig 
vara ännu viktigare när effektiva botemedel blir tillgängliga. 
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