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Sammanfattning 

Uppmärksamhets- och arbetsminnesproblematik samt lässvårigheter har visat sig ha samband 

med livstillfredsställelse. Forskning kring äldre med uppmärksamhetsproblematik är 

begränsad och likaså hur äldres upplevda livstillfredsställelse samverkar med deras 

uppmärksamhetsförmåga, arbetsminne och läsförmåga. Som följd undersöktes samband 

mellan äldre individers uppmärksamhet, arbetsminne och läsförmåga med deras upplevda 

livstillfredsställelse. Äldre (M = 71,5 år) deltagare (N = 34) från Kronoberg testades utifrån 

bland annat uppmärksamhet, arbetsminne och läsning samt fick skatta livstillfredsställelse. 

Data analyserades via korrelationsberäkningar och multipla regressionsanalyser. Låg 

läsförmåga predicerade låg livstillfredsställelse. Lågt arbetsminne och 

uppmärksamhetsförmåga predicerade hög livstillfredsställelse. Det finns en möjlighet att 

vissa salutogena faktorer som ökar äldres livstillfredsställelse samexisterar med brister i 

uppmärksamhet och arbetsminne. 

Nyckelord: Livstillfredsställelse, uppmärksamhet, arbetsminne, läsning, äldre 

 

Abstract 

Attention deficiencies, issues with working memory and, reading disabilities have been 

shown to be associated with life satisfaction. Research on older adults with attention 

deficiencies is limited. Specifically, research on how the perceived life satisfaction of older 

adults correlates with their attention, working memory and reading abilities, is sparse. The 

attention ability, working memory, reading ability and life satisfaction of 34 older adults (M = 

71,5 years old) from the Kronoberg Region was measured. This data was analyzed via 

correlation and multiple regression analysis. Lower reading performance predicted more 

cases of self reported, low life satisfaction. Whilst low attention and working memory 

performance predicted higher, self reported, life satisfaction. There is a possibility that 

attention and working memory deficiencies, in older adults, can provide certain salutogenic 

benefits. Strong reading abilities seem to be associated with high levels of life satisfaction in 

older adults.  

Keywords: Life satisfaction, attention, working memory, reading, older adults 
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Tack 

Vi vill tacka vår handledare Roger Carlsson som stöttat oss genom arbetet med råd, Siegbert 

Warkentin för all hjälp och båda för intressanta diskussioner om kognitiva funktioner och 

forskningsmetodik. Vidare vill vi tacka alla deltagare för att de tagit sig tid och för trevliga 

möten. Vi vill även tacka våra hustomtar som hjälpt oss med språk och struktur samt övriga 

på institutionen som svarat på frågor.  
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Introduktion 

Idag är antalet studier med äldre som haft livslånga uppmärksamhetssvårigheter få och 

majoriteten av de som undersökt gruppen har endast undersökt individer som diagnostiserats 

med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) (Brod, Schmitt, Goodwin, Hodgkins, 

& Niebler, 2012; Henry & Jones, 2011; Michielsen et al., 2012; Kooij et al., 2005). I 

skrivande stund finns endast kännedom om en studie skriven av Guldberg-Kjär och 

Johansson (2009) som undersöker äldre med uppmärksamhetssvårigheter i Sverige och 

information om gruppens livstillfredsställelse saknas. Därför avses i denna studie att 

undersöka hur upplevd livstillfredsställelse hos äldre personer i Kronoberg påverkas av sina 

kognitiva förmågor.  

Livstillfredsställelse 

Smith et al (1999) rapporterar i en metastudie att livskvalité ofta används synonymt 

till hälsokvalité, dock tydde resultaten också på att från patienters perspektiv är dessa begrepp 

skilda och att psykologisk funktion är av större vikt än fysisk funktion när det kommer till 

individers livskvalité. Bowling (1996) argumenterar i sin studie av äldre engelska individer 

(65 år och äldre) att livskvalité består av mer än bara hälsofaktorer, bland annat 

livstillfredsställelse. Vidare argumenterar Smith et al (1999) att den subjektiva upplevelsen av 

livstillfredsställelse är viktigare än mer objektiva mått på livskvalité. I denna studie definieras 

livstillfredställelse utifrån en trefaktormodell av Tobin & Neugartens (1961) test Life 

Satisfaction Index A, det vill säga den subjektiva bedömningen gjord av individen själv över 

dess tillfredställelse med sin livshistoria och de mål de nått, dess glädje och sinnesstämning 

samt optimism och positiv attityd mot livet.    

Uppmärksamhet 

Uppmärksamhet är ett vitt studerat område inom psykologin, William James skrev 

redan under artonhundratalets senare hälft sin definition av uppmärksamhet i sin bok 

Principles of Psychology. 

Everyone knows what attention is. It is the taking possession by the mind, in clear and vivid 

form, of one out of what seem several simultaneously possible objects or trains of thought. 

Focalization, concentration, of consciousness are of its essence. It implies withdrawal from 

some things in order to deal effectively with others… (James, 1952, p. 261) 

Uppmärksamhet är processen då en individ aktivt hanterar och noterar specifika stimuli, 

interna såväl som externa, samtidigt som den inhiberar andra stimuli (James, 1952; McDowd, 

2007). Uppmärksamhet delas in i formerna frivillig och reflexmässig, där frivillig 

https://paperpile.com/c/qwedRP/tPgI
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uppmärksamhet innebär att medvetet fokusera på ett eller flera stimuli och inhibera andra 

stimuli (McDowd, 2007; Prinzmetal, Zvinyatskovskiy, Gutierrez, & Dilem, 2009). Aktivt 

uppmärksammade stimuli medvetandegörs, bearbetas och kodas in i en högre grad än andra 

stimuli (Prinzmetal et al., 2009). Upprätthållen uppmärksamhet är den kognitivt krävande 

processen att hålla fast uppmärksamheten på ett visst stimuli, ofta med uppgiften att upptäcka 

förändringar i stimuli (Casner & Schooler, 2015; Thomson, Besner, & Smilek, 2015). 

Upprätthållen uppmärksamhet hindras enligt teorier antingen av överbelastning av 

uppmärksamhetskapaciteten eller understimulering vilket antingen leder till ovidkommande 

spontana tankar så kallat mind wandering, respektive paus i tankeprocessen så kallat 

mindlessness (Casner & Schooler, 2015; Thomson et al., 2015). 

Enligt Kok (2000) förändras kvalitén av fokuserad uppmärksamhet inte nämnvärt i 

samband med åldrande, men äldre personer har en långsammare tidig selekteringsprocess 

samt är lättare distraherade av ovidkommande stimuli i dess visuella periferi än yngre 

individer. Dessa fynd stöds även av Verhaeghen och Cerella (2002) som rapporterar i sin 

översikt av metaanalyser att förmåga till riktad uppmärksamhet inte försämras nämnvärt i 

samband med åldrande. Däremot rapporterar Verhaeghen och Cerella (2002) också att 

förmågan till uppmärksamhetsskifte försämras i takt med åldern. Det stöds också av 

McAvinue et al. (2012) som beskriver medelstora till stora försämringar av selektering med 

stigande ålder. Vidare rapporterar McAvinue et al. (2012) även medelstora till stora 

försämringar av förmåga till upprätthållen uppmärksamhet hos äldre individer (60 - 70 år). 

ADHD är ett utvecklingsrelaterat neuropsykiatriskt funktionshinder som debuterar i 

barndomen och som karakteriseras av svårigheter med koncentration och uppmärksamhet, 

överaktivitet och impulsivitet (American Psychiatric Association, 2013). ADHD betraktats 

som ett till stor del kroniskt tillstånd (American Psychiatric Association, 2013; Guldberg-Kjär 

& Johansson, 2009; Simon, Czobor, Bálint, Mészáros, & Bitter, 2009). Cirka 50 % av de barn 

som diagnostiseras med ADHD rapporterar ADHD-symptom i vuxen ålder (Lara et al., 

2009). Prevalensen för barn med ADHD uppskattas ligga kring 5 % (American Psychiatric 

Association, 2013; Polanczyk, de Lima, Horta, Biederman, & Rohde, 2007). För vuxna 

beräknas prevalensen för symptom som uppnår diagnoskriterierna ligga på cirka 2.5% i den 

globala befolkningen (American Psychiatric Association, 2013; Simon et al., 2009). 

Guldberg-Kjär och Johansson (2009) visade i en populationsstudie att prevalensen av ADHD 

bland äldre individer (65 - 80 år) i Sverige låg på cirka 3.3 %. Två holländska 

populationsstudier visade att koncentrationssvårigheter vid diagnostiserad ADHD inte 

minskar i ålderdomen och att prevalensen för äldre personer i Holland ligger kring 2.8 % 

https://paperpile.com/c/qwedRP/gjAr+h3jq
https://paperpile.com/c/qwedRP/Ofqh+dVc4
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(Michielsen et al., 2012; Kooij et al., 2005). ADHD är underdiagnostiserat bland äldre (Able, 

Johnston, Adler, & Swindle, 2007; Ginsberg, Quintero, Anand, Casillas, & Upadhyaya, 

2014). Brod et al. (2012) utförde telefonintervjuer med äldre personer (60 - 77 år) som 

diagnostiserats med ADHD sent i livet, de fann att av de 24 deltagarna rapporterade 71 % 

uppmärksamhetsproblematik. Symptom på uppmärksamhetsproblematik stannar i högre grad 

kvar i senare ålder än hyperaktivitet (Biederman, 2000). Vuxna individer som rapporterar 

ADHD-symptom beskriver sämre livsförhållande i form av depression och substansmissbruk 

än personer utan ADHD-symptom (Able et al., 2007). Dock finns det även studier som visar 

att äldre individer som blivit diagnostiserade med ADHD sent i livet har lyckats väl trots 

svårigheter (Henry & Jones, 2011). 

  Mycket forskning har gjorts kring barn och vuxna diagnostiserade med ADHD 

(Polanczyk et al., 2007). Kunskap kring specifikt äldre vuxna med diagnosen ADHD är dock 

fortfarande begränsad och till vår kännedom finns ingen forskning kring äldre med 

uppmärksamhetsproblematik utan diagnostiserad ADHD.  

Diagnostiserad ADHD har visat sig ha en negativ inverkan på individers livskvalité 

(Lensing, Zeiner, Sandvik, & Opjordsmoen, 2015). I den ovan nämnda studien av Brod et al. 

(2012) rapporterade 83 % att de skulle vilja vara helt utan sina ADHD-symptom, 78 % 

rapporterade att deras ADHD-symptom inverkat negativt på deras utbildning och 58 % 

rapporterade att symptomen lett till problem med nära relationer. I en norsk studie med äldre 

vuxna (50 år och äldre) diagnostiserade med ADHD rapporterade deltagarna att de var 

mindre nöjda med sina liv än normalbefolkningen (Lensing et al., 2015). Studien beskrev 

vidare att individer med ADHD oftare bodde ensamma än normalbefolkningen och hade en 

högre grad av arbetslöshet än normen (Lensing et al., 2015). Henry och Jones (2011) 

undersökte i en kvalitativ intervjustudie hur äldre kvinnor (62 - 91 år) diagnostiserade med 

ADHD beskriver sin livshistoria och fann att det fanns skam, ångest och depressivitet bland 

de äldre kvinnorna med ADHD, men också styrka och stolthet. Resultaten från Brods et al 

(2012) studie stödjer också att det finns vissa positiva aspekter av ADHD då deras deltagare 

rapporterade positiva faktorer så som kreativitet, hyperfokus och simultanförmåga. Gerber 

(2001) argumenterar, i sin modell om framgång bland individer med inlärningssvårigheter 

och ADHD, att i denna grupp existerar det individer som uppvisar motståndskraft mot de 

svårigheter de möter och som kan vända dessa till framgång. Gerber (2001) resonerar att 

dessa individer kan använda sig av interna respektive externa faktorer för att leva ett 

framgångsrikt liv, specifikt arbetsliv. Exempel på dessa faktorer är att ha kontroll över sitt 

eget liv, en önskan att lyckas, uthållighet, socialt stödsystem och Goodness of fit, Goodness 

https://paperpile.com/c/qwedRP/SRsuS
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of fit innebär att en individ hittar den nisch där den kan få ut det mesta av sina styrkor 

(Gerber 2001). 

Uppmärksamhetsproblematik kan ha andra orsaker än ADHD, bland annat ADHD-

liknande svårigheter som ej är tillräckligt grava för att uppfylla ADHD-diagnos, andra 

utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska tillstånd, inlärningssvårigheter, andra kognitiva 

nedsättningar och depression (American Psychiatric Association, 2013). Svagt arbetsminne 

har rapporterats bidra till och vara komorbid med låg uppmärksamhetsförmåga (Gathercole et 

al., 2008). Upprepade hjärnskakningar i ung ålder misstänks bidra till kvarstående, mild 

uppmärksamhetsproblematik (Moser & Schatz, 2002; Muller & Virji-Babul, 2018). Utifrån 

ovanstående information och då denna studie saknar möjlighet att bedöma deltagarna utifrån 

diagnostiska kriterier kommer uppmärksamhetssvårigheter undersökas oavsett orsak och 

svårighetsgrad.  

Arbetsminne  

Arbetsminne är den sammanlagda kognitiva processen att i stunden hålla kvar och 

bearbeta information (Baddeley, 2003; Nee et al., 2013; Zinke et al., 2014). Arbetsminnet 

består enligt Baddeley och Hitchs modell av komponenterna fonologisk loop och 

visuospatialt skissblock vilka hanterar lagring av språklig respektive rumslig information, 

samt komponenten den centrala exekutiven, vilken bearbetar information och kräver bland 

annat uppmärksamhet (Baddeley, 2003).  

Äldre vuxna har rapporterats ha sämre arbetsminne än yngre vuxna (Rhodes & Katz, 

2017; Swanson, 2017). Få studier har undersökt hur arbetsminne samverkar med 

livstillfredsställelse hos friska vuxna och äldre vuxna. Constantinidou, Prokopiou, Nikou och 

Papacostas (2015) fann i ett urval av friska äldre grekcyprioter (N = 395, M = 72.8 år) att 

omedelbar återkallning av ordlistor och exekutiva funktioner korrelerade med flera domäner 

av livskvalité, exekutiva funktioner innefattar ett flertal förmågor, däribland arbetsminne 

(Willcutt, Doyle, Nigg, Faraone, & Pennington, 2005). Vidare fann Fastame, Penna, Rossetti 

och Agus (2013) att blockrepetition framlänges predicerade psykologiskt välbefinnande hos 

äldre italienare (M = 76,6 år). Arbetsminne tycks vara kopplat till ADHD (Willcutt, Doyle, et 

al., 2005) vilket påverkar livskvalitén negativt (Lensing et al., 2015).  
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Läsning 

Läsförståelse kan beskrivas som produkten av ordavkodning och språkförståelse 

(Høien-Tengesdal & Høien, 2012). Arbetsminne och läsning har hos normalläsare en 

medelstor korrelation (r = 0.29, 95 % CI 0.27 - 0.31) som påverkas av vilken domän av 

arbetsminnet som mäts (Peng et al., 2018). I studien framkom dock att arbetsminne inte 

predicerade läsförståelse när avkodning och vokabulär kontrollerats för. De Luca, Marinelli, 

Spinelli och Zoccolotti (2017) fann att yngre vuxna (M = 23.9 år) läste ord, icke-ord och 

benämnde bilder snabbare än äldre vuxna (M = 69.1 år).  

Specifika inlärningssvårigheter med brister i läsförmåga benämns även som dyslexi 

och kännetecknas av bland annat långsam eller felaktig läsning och bristande läsförståelse 

som är lägre än den förväntade förståelsen utifrån personens ålder, intellektuella nivå samt 

eventuell visuell eller auditiv funktionsnedsättning (American Psychiatric Association, 2013). 

Specifika inlärningssvårigheter har en prevalens på 5-15 % hos skolbarn och 

uppskattningsvis 4 % hos vuxna (American Psychiatric Association, 2013). En låg 

läsförmåga kan ha flera orsaker, uttryck och omfattningar (Mugnaini, Lassi, La Malfa, & 

Albertini, 2009).  

Dyslexi är en stabil svårighet genom barndomen (Willcutt et al., 2007) och har 

rapporterats vara stabilt även till vuxen ålder (Undheim, 2009). Dyslexi tillsammans med 

andra psykologiska samt medicinska problem såsom andra inlärningssvårigheter, magvärk 

och huvudvärk predicerade hälsorelaterad livskvalité hos österrikiska skolbarn i åldrarna 8-12 

(Felder-Puig, Baumgartner, Topf, Gadner, & Formann, 2008). Även i Ungern fanns 

skillnader i livskvalité mellan barn (6 - 15 år) med och utan dyslexi, dock bara enligt 

föräldrarnas skattningar och inte enligt barnens egna skattningar (Balazs, Miklosi, Toro, & 

Nagy-Varga, 2016). Undheim (2003) fann att norska unga vuxna med dyslexi hade högre 

arbetslöshet och lägre livskvalité än jämförelsegruppen och Mugnaini et al. (2009) fann i sin 

översikt att personer med dyslexi eller lässvårigheter genomgående hade mer ångest- och 

depressionssymptom från grundskolan till universitetet. Gerber (2012) fann att den 

tillgängliga forskningen på vuxna med inlärningssvårigheter var begränsad och till stor del 

undersökte bekvämlighetsurval med deltagare yngre än 30 samt i princip exkluderade de som 

var äldre.  

ADHD har en högre prevalens hos barn med dyslexi än barn utan dyslexi (Willcutt & 

Pennington, 2000). Långsam processhastighet tycks vara en gemensam svårighet för barn 

med ADHD och/eller dyslexi, Willcutt, Pennington, Olson, Chhabildas, & Hulslander (2005) 

fann att barn med antingen ADHD eller dyslexi hade liknande svårigheter med 

https://paperpile.com/c/qwedRP/Voss
https://paperpile.com/c/qwedRP/iZkn
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processhastighet men skiljde sig på övriga kognitiva mått. Samuelsson, Lundberg och 

Herkner (2004) fann däremot i ett urval av manliga fångar inga skillnader i ordavkodning 

eller fonologisk processförmåga mellan deltagarna med och utan ADHD men en skillnad i 

läsförståelse.  

Forskningsrelevans 

Sammanfattningsvis finns det kunskapsluckor och få studier har publicerats kring 

äldre vuxna med uppmärksamhetsproblematik, särskilt kring äldre vuxna med 

uppmärksamhetsproblematik som ej blivit diagnostiserade med ADHD. Under våren 2018 

fortgick ett större projekt, kallat Koncentrationssvårigheter och dess Inverkan på 

Livstillfredsställelse hos Äldre i Kronoberg med äldre deltagare som upplevde 

uppmärksamhetssvårigheter. Det här examensarbetet har sin grund i de data som hittills 

samlats in gemensamt. Utifrån de kunskapsluckor som identifierades och den möjlighet som 

samarbetet med projektet innebar beslutades att undersöka en möjlig koppling mellan 

uppmärksamhetsproblematik, arbetsminne respektive lässvårigheter och upplevd 

livstillfredsställelse hos äldre personer i Kronoberg. Information om hur livstillfredsställelse 

påverkas hos dessa individer kan bidra till att synliggöra eventuella behov gruppen har av 

stöd och insatser. 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att belysa vissa faktorer som tycks påverka upplevd 

livstillfredsställelse för äldre personer som upplevt livslånga svårigheter med 

uppmärksamhet. 

Frågeställning 

Finns samband mellan upplevd livstillfredsställelse och uppmärksamhet, arbetsminne 

respektive läsförmåga hos äldre som upplevt livslånga uppmärksamhetssvårigheter?  

Hypotes 

Vi förväntade oss finna att sämre kapacitet till uppmärksamhet och arbetsminne 

respektive sämre läsförmåga har samband med lägre grad av upplevd livstillfredsställelse.  
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Metod 

Deltagare 

Deltagarna rekryterades via annonser (se Bilaga A) i lokala dagstidningar. De fick 

över telefon en presentation av studien Koncentrationssvårigheter och dess Inverkan på 

Livstillfredsställelse hos Äldre i Kronoberg med kort information om bakgrund, syfte, metod, 

förväntad längd på besöket och ersättning samt reseersättning.  

Deltagarna garanterades konfidentialitet och informerades om möjligheten att när som helst 

avbryta sitt deltagande. Under telefonintervjun gjordes en initial bedömning huruvida de var 

lämpliga baserat på inklusions- och exklusionskriterierna. Efter telefonintervjun skickades ett 

bekräftelsebrev eller e-post med information, studiens etikgodkännande och vägbeskrivning 

till deltagarna. 

Deltagarna inkluderades ifall de upplevt svårigheter med koncentration som påverkat 

dem negativt i skola, arbete eller socialt. De skulle även ha möjlighet att resa till 

Linnéuniversitetet, ha adekvat syn och hörsel och tillräckligt god handmotorik för att använda 

en touch-screen. Vidare skulle de vara 65 år eller äldre och bo i Kronobergs län.  

Deltagarna exkluderades ifall de var diagnostiserade med allvarlig psykisk sjukdom, 

såsom bipolär sjukdom eller schizofreni, i vuxen ålder haft en sjukdom eller skada som 

tydligt påverkat kognitiva förmågor, hade någon gång behandlats med medicin som kan ge 

bestående nedsättningar i kognitiva förmågor, behandlades med starka smärtstillande 

mediciner, hade missbruksproblematik eller fick 24 eller färre poäng på Mini Mental State 

Examination - Svensk Revidering (MMSE-SR).  

Totalt 52 personer anmälde intresse för att delta, 38 personer har hittills undersökts 

varav fyra exkluderades efter undersökning då de uppfyllde ett eller flera exklusionskriterier. 

De som ej ännu är undersökta står kvar på väntelista. Därmed ingår 34 personer som är 

mellan 64 och 86 år gamla (M = 71,5 år, SD = 5,5) i den aktuella undersökningen. Av dessa 

är 52,9 % (n = 18) kvinnor och 47,1 % (n = 16) män. En 64-årig deltagare inkluderades då 

den skulle fylla 65 år samma år. Deltagarna hade fullföljt 7 till 19 års skolgång (M = 12,5, SD 

= 3,4).  

Ett flertal av deltagarna beskrev i intervjun att de under sin livstid drabbats av 

huvudskador eller hjärnhinneinflammation, de flesta under barndomen och ett fåtal i vuxen 

ålder. Dock beskrevs dessa ej ha lett till allvarliga, långvariga besvär. Ett flertal av deltagarna 

beskrev att deras upplevda uppmärksamhetsproblem lett till problem i skolgång, arbetsliv och 

i viss mån i sociala relationer. Ett flertal deltagare uttryckte tankar om att de kan ha ADHD, 
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detta grundades bland annat på att barn och barnbarn blivit diagnostiserade med ADHD och 

att de relaterade till släktingars symptom.  

Instrument 

Life Satisfaction Index A (LSI-A) är ett välanvänt frågeformulär för bedömning av 

livstillfredsställelse som har visat sig vara reliabelt oberoende av grupp och språk (Wallace & 

Wheeler, 2002). Resultaten från en svensk studie med äldre deltagare (M = 71.0 år, SD = 8.6) 

visade att LSI-A var ett stabilt mått oberoende av kön (Fagerström, Lindwall, Berg, & 

Rennemark, 2012). Tidigare har livstillfredsställelse beräknats genom en femfaktormodell av 

LSI-A (Tobin & Neugarten, 1961), dock har det i senare forskning visats att denna modell är 

bristfällig (Fagerström et al., 2012; Hoyt & Creech, 1983). Fagerström et al (2012) 

argumenterar i sin studie med ett stort svenskt urval (N = 1402) att en multidimensionell 

trefaktormodell är att föredra. De alternativa skalor som föreslagits är Congruence, vilken 

ämnar mäta individens tillfredsställelse med sin livshistoria och de mål den uppnått, Mood 

Tone, vilket ämnar mäta glädje och sinnesstämning och Zest vilket ämnar mäta optimism och 

positiv attityd gentemot livet (Hoyt & Creech, 1983; Liang, 1985). För att beräkna skalorna 

användes Liangs (1985) metod (se Bilaga B). LSI-A skapades för att kunna mäta 

livstillfredsställelse utifrån individens egen uppfattning, oberoende av objektiva kriterier 

såsom socialt deltagande och antal aktiviteter en individ deltar i (Tobin & Neugarten, 1961). 

Bowling (1996) argumenterar att kunna delta i samma aktiviteter som tidigare i livet är av 

hög vikt för äldres livskvalité, dock argumenterar Smith et al. (1999) att den subjektiva 

upplevelsen av livstillfredsställelse är viktigare. Då LSI-A ämnar mäta individens subjektiva 

livstillfredsställelse bedöms formuläret mäta de faktorer de individuella äldre själva anser 

viktiga för deras livstillfredsställelse inklusive möjlighet att delta i samma aktiviteter som 

tidigare, fysisk funktion och psykiskt välmående.  

MapCog Spectra (MCS) mäter upprätthållen uppmärksamhet, närmare bestämt 

svarsvariabiliteten i avvikelser från ögonblick till ögonblick. Deltagaren får i uppgift att 

benämna färgen (svart, röd, gul och blå) och formen (stjärna, hjärta, kub och boll) på figurer 

slumpmässigt ordnade på en iPad-skärm (Carlsson, Mohammed, Terjestam, Persson & 

Warkentin, 2015). Paustiderna mäts och de paustider som har ett z-värde som är två 

standardavvikelser över normalvärden räknas som avvikande, för dessa beräknas frekvensen 

(Hz) (Warkentin et al., 2015). Normalvärdena är baserade på värden från 349 individer (S. 

Warkentin, personlig kommunikation, 20 april 2018). Uppgiften går inte på tid och 

mätningen upprepas två gånger per deltagare. MCS har visat sig sensitiv och specifik för att 

skilja normalbefolkningen från vuxna diagnostiserade med ADHD (Warkentin et al., 2015) 

https://paperpile.com/c/qwedRP/62w7
https://paperpile.com/c/qwedRP/62w7
https://paperpile.com/c/qwedRP/Pvb4
https://paperpile.com/c/qwedRP/Pvb4
https://paperpile.com/c/qwedRP/tPgI
https://paperpile.com/c/qwedRP/Pvb4+YLM1
https://paperpile.com/c/qwedRP/YLM1+MZ3A
https://paperpile.com/c/qwedRP/tPgI
https://paperpile.com/c/qwedRP/SGK6
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och har använts för att jämföra uppmärksamhet mellan olika grupper av smärtpatienter med 

normalbefolkning (Gunnarsson, Grahn, & Agerström, 2016). 

Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB) är ett datoriserat 

testbatteri som avser mäta individers kognitiva funktioner. (Cambridge Cognition Limited, 

2012). Det CANTAB-deltest som analyseras i den här studien är Spatial Working Memory 

(SWM) som avser mäta arbetsminne (Cambridge Cognition Limited, 2012). Deltagaren skall 

leta efter brickor i olika lådor och brickan finns aldrig i samma låda två gånger, antalet 

gånger deltagaren trycker på en redan använd låda mäts (Cambridge Cognition Support 

Team, personlig kommunikation, 2018, 12 april 2018). I en översikt av studier som använt 

datoriserade test rapporterade Wild, Howieson, Webbe, Seelye och Kaye (2008) att 

CANTAB är känsligt för skillnader mellan normalbefolkning och individer med kognitiva 

nedsättningar såsom Alzheimers sjukdom. Senare forskning har argumenterat att trots att 

CANTAB korrelerar måttligt med traditionella tester finns det risk att testbatteriet ej testar 

samma kognitiva funktioner som traditionella tester och att det kanske inte är tillräckligt 

känsligt för att finna skillnader inom normalbefolkningen (Lenehan, Summers, Saunders, 

Summers, & Vickers, 2016; Lensing et al., 2015). Lowe och Rabbitt (1998) visade i en studie 

att CANTAB har relativt god validitet och reliabilitet i test och omtest. CANTAB deltesten 

och vilka data som analyserats valdes ut med hjälp av en konsult på Cambridge Cognition, 

företaget som distribuerar CANTAB (Cambridge Cognition Support Team, personlig 

kommunikation, 12 april 2018). 

Läskedjor-2 är ett test för screening av brister i och bedömning av förmåga till 

ordavkodning, normer finns tillgängliga för barn och ungdomar från årskurs två till första året 

på gymnasiet (Jacobson, 2014). Deltesten bokstavs-, ord- och meningskedjor avser mäta 

visuell diskrimineringsförmåga och finmotorisk förmåga, ordavkodning respektive semantisk 

och grammatisk förmåga (Jacobson, 2014). Läskedjor har en test-retest-reliabilitet mellan 

0.67 och 0.89 (Jacobson, 2001). Läskedjor har även använts för att utvärdera läsförmåga hos 

och läsinterventioner för vuxna (Svensson, Fälth, Persson, & Nilsson, 2017). I april 2018 

finner vi dock inga artiklar där Läskedjor använts för att undersöka läsförmågan hos äldre 

vuxna. En fördel med Läskedjor är att de tar kort tid att administrera, endast två minuter per 

deltest, den korta tiden gör dock att även en kort stund av tappad uppmärksamhet kan ge låga 

poäng (Jacobson, 2014). Ordavkodning mätt med ordkedjor används i den här studien som 

mått på läsning. 

Hospital Anxiety and Depression scale (HAD) är ett frågeformulär för screening av 

möjliga och sannolika depressiva och ångestfyllda symptom (Bjelland, Dahl, Haug, & 

https://paperpile.com/c/qwedRP/udVFF
https://paperpile.com/c/qwedRP/U9O5A+ALAa
https://paperpile.com/c/qwedRP/U9O5A+ALAa
https://paperpile.com/c/qwedRP/iCT9V
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Neckelmann, 2002). HAD har enligt Bjellands (2002) litteraturöversikt visats fungera minst 

lika bra som andra liknande frågeformulär för depressiva och ångestfyllda symptom och 

fungera på olika grupper såväl kliniska som subkliniska.  

MMSE-SR är en svensk version av Mini Mental State Examination och kartlägger 

kognitiv funktion, MMSE-SR rekommenderas av socialstyrelsen för utredning vid misstänkt 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2017). Mini Mental State Examination används globalt 

inom vården för screening av demenssjukdomar (Palmqvist, Terzis, Strobel, & Wallin, 2013). 

Procedur 

Projektet Koncentrationssvårigheter och dess Inverkan på Livstillfredsställelse hos 

Äldre i Kronoberg har en omfattande testprocedur med flera komponenter (se Bilaga C för 

fullständig procedur). I den här studien användes ett urval av data från de kognitiva testen 

MCS och CANTAB samt lästestet Läskedjor. Livskvalité bedömdes utifrån frågeformuläret 

LSI-A, MMSE-SR användes för exkludering av deltagare med möjlig kognitiv svikt och 

HAD användes för att kontrollera för inverkan av ångest- och depressionssymptom. 

Information från den semistrukturerade intervjun (se Bilaga D) användes för att beskriva 

deltagarna.  

Dataanalys 

Datan analyserades med statistikprogrammet IBM SPSS version 24. I samtliga 

analyser antogs ett alfavärde på .05. Ett medelvärde beräknades för de två mätningarna av 

MCS vilket användes i analysen. Två deltagare hade endast en tillförlitlig mätning av MCS, 

för dessa användes den mätningen istället för medelvärde. 

 Saknade värden fanns på 18 av de 20 LSI-A frågorna, värden saknades för 2.9 % (n = 

1) på respektive fråga, värdena antogs saknas totalt slumpmässigt då två deltagare missat att 

fylla i en sida var av frågeformuläret. Vidare fattades värden för två deltagare på MCS (n = 1) 

respektive CANTABs deltest SWM (n = 1) då resultaten var förlorade på grund av tekniska 

problem, även dessa antogs saknas totalt slumpmässigt. Totalt saknades 8.8 % (n = 3) av 

värdena på CANTABs SWM, orsaken till detta är ej fastslagen för två deltagare och därför 

kan det inte antas att deras värden saknas slumpmässigt. Det är möjligt att de inte slutförde 

uppgiften för att de inte förstod eller klarade uppgiften. Analys av saknade värden visade inte 

på något mönster. Totalt saknades ett eller flera värden för 23.5 % (n = 8) av deltagarna. I det 

slutliga datamaterialet saknades totalt 2.5 % av värdena.  

De saknade värdena ersattes genom SPSS funktion multipel imputering. Tio 

imputeringar skapades med MCMC, linjär regression och inkluderade samtliga LSI-A frågor, 

kön, ålder, utbildningslängd, MMSE, MCS, de tre läskedjor-deltesten, HAD ångest, HAD 

https://paperpile.com/c/qwedRP/6rzd
https://paperpile.com/c/qwedRP/3ZsZ
https://paperpile.com/c/qwedRP/3ZsZ
https://paperpile.com/c/qwedRP/3ZsZ
https://paperpile.com/c/qwedRP/3ZsZ
https://paperpile.com/c/qwedRP/3ZsZ
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depression samt åtta variabler från CANTABs deltest Attention Switching Task och SWM. 

Möjliga värden begränsades utifrån minimum och maximum av existerande värden. Därefter 

adderades värdena för LSI-A Helskala och delskalorna Congruence, Mood Tone och Zest. 

  Pearsons korrelation användes för att undersöka samband mellan normalfördelade 

variabler och Spearmans Roh då en eller flera variabler var skeva. Independent Samples T-

test användes för att undersöka skillnader mellan män och kvinnor och Mann-Whitney 

användes då en eller flera variabler var skeva. Variablerna ålder, MMSE-SR, HAD 

depression, SWM, LSI-A Congruence och LSI-A Zest var icke normalfördelade.  

Fyra multipla regressionsanalyser utfördes med LSI-A Helskala, Congruence, Mood 

Tone respektive Zest som beroende variabel. De oberoende variablerna fördes in i två 

modeller med metoden Enter. Modell ett innehöll MCS, SWM och ordkedjor. Modell två 

innehöll även kön, ålder, utbildningslängd, HAD ångest och HAD depression. Residualerna 

kontrollerades utifrån antaganden om normalitet och homoscedasticity. Korrelationer mellan 

prediktorerna kontrollerades för multicollinearity.  

 

Tabell 1 

Medelvärden av Tester och Frågeformulär 

Mätning Medelvärde (SD) 

MCS ,146 Hz (0.080) 

CANTAB SWM 20.3 (7,4) 

Bokstavskedjor 35,8 (10.6) 

Ordkedjor 36.0 (11,0) 

Meningskedjor 36.6 (11,8) 

HAD ångest 7,7 (3.8) 

HAD depression 5,3 (4.1) 

Kommentar: Deltagarnas totala medelvärden 

rapporteras med standardavvikelse rapporterat inom parantes.  

 

Etik 

Denna studie ingick i projektet Koncentrationssvårigheter och dess Inverkan på 

Livstillfredsställelse hos Äldre i Kronoberg vilket är godkänt av Regionala 

Etikprövningsnämnden i Linköping (dnr 2016/365-31, se Bilaga E). Inga förändringar 

gällande deltagare, undersökning eller kompensation har gjorts, utan detta examensarbete 

genomförde endast ytterligare analyser av de data som gemensamt samlats in. Riskerna för 
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deltagarna bedömdes inte förändras med tillägget av detta examensarbete. Etikkommittén 

Sydost tog del av planen för studien och såg inga etiska hinder till att den genomförs som 

planerat (EPK 473-2018, se Bilaga F). 

 

Resultat 

Data från 34 individer analyserades. Deltagarnas medelvärde och standardavvikelser 

för de olika testen presenteras i Tabell 1. På MCS hade 39.4 % av deltagare (n = 13) ett 

medelvärde högre än 0.180 vilket anges som cut-off för bristande uppmärksamhetsförmåga. 

SWM korrelerar ej med ordkedjor (rs = - .030, p = .874, two-tailed) eller MCS (rs = .135, p = 

.511, two-tailed). MCS korrelerar signifikant med ordkedjor (r = - .472, p = .007, two-tailed). 

Ålder korrelerar ej med utbildningslängd (rs = - .233, p = .187, two-tailed) och det finns 

ingen skillnad i ålder eller utbildningslängd beroende på kön (p = .499 respektive p = .196 

two-tailed). 

MCS korrelerar ej signifikant med LSI-A Helskala (r = .228, p = .127, one-tailed), 

LSI-A Mood Tone (r = .085, p = .332, one-tailed), eller LSI-A Zest (rs = .049, p = .402, one-

tailed). Däremot korrelerar MCS signifikant med LSI-A Congruence (rs = .460, p = .005, 

one-tailed), ju sämre deltagarna presterade på MCS desto högre grad av livstillfredsställelse 

rapporterade de.  

CANTABs SWM korrelerar ej signifikant med LSI-A Helskala (rs = .063, p= .367, 

one-tailed), LSI-A Congruence (rs = .012, p = .475, one-tailed), LSI-A Mood Tone (rs = .091, 

p = .308, one-tailed) eller LSI-A Zest (rs = .069, p = .356, one-tailed). 

Ordkedjor korrelerar ej signifikant med något av livstillfredsställelsemåtten, vare sig 

LSI-A Helskala (r = .125, p = .024, one-tailed), LSI-A Congruence (rs = -.016, p = .464, one-

tailed), LSI-A Mood Tone (r = .027, p =.063, one-tailed) eller LSI-A Zest (rs = .051, p = 

.389, one-tailed).  

 I multipel regression med LSI-A Helskala (se tabell 2) som beroende variabel var 

ingen av prediktorerna signifikanta i modell ett. Då modell två förts in var endast HAD 

ångest och HAD depression signifikanta prediktorer. Modell ett var ej signifikant vid någon 

av de tio imputeringarna medan modell två var signifikant (F = 7.753 - 9.413, adjusted R2 = 

.621 - .671 p ≤ .002) vid samtliga imputeringar.  
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Tabell 2 

Multipel regressionsanalys med LSI-A Helskala som beroende variabel 

 

Modell Mått 
Unstandardized  

Coefficients 
t Sig 

  B Std. Error   

1 Ordkedjor ,196 ,128 1,528 ,127 

 SWM -,063 ,175 -,359 ,720 

 MCS 32,942 19,052 1,729 ,085 

2 Ordkedjor ,130 ,090 1,447 ,148 

 SWM ,132 ,131 1,007 ,314 

 MCS 11,847 11,920 ,994 ,320 

 Kön ,565 1,790 ,316 ,752 

 Ålder -,279 ,162 -1,722 ,085 

 Utb -,284 ,289 -,980 ,327 

 HAD å -,800 ,247 -3,235 ,001* 

 HAD d -1,141 ,222 -5,151 ,000* 

Kommentar: Signifikanta resultat markerat med *. 

 

 

 

 

Tabell 3 

Multipel regressionsanalys med LSI-A Congruence som beroende variabel 

 

Modell Mått 
Unstandardized 

Coefficients 
t Sig 

  B Std. Error   

1 Ordkedjor ,033 ,039 ,846 ,398 

 SWM -,037 ,054 -,686 ,493 

 MCS 14,103 5,531 2,550 ,011* 

2 Ordkedjor ,024 ,043 ,552 ,581 

 SWM ,016 ,061 ,262 ,794 

 MCS 11,408 5,643 2,021 ,043* 

 Kön -,312 ,858 -,364 ,716 

 Ålder -,080 ,076 -1,052 ,293 

 Utb -,080 ,136 -,589 ,556 

 HAD å -,205 ,114 -1,791 ,073 

 HAD d -,185 ,105 -1,764 ,078 

Kommentar: Signifikanta resultat markerat med *. 
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I multipel regression med LSI-A Congruence (se tabell 3) som beroende variabel var 

prediktorn MCS signifikant i både modell ett och två. Sämre prestation på MCS predicerade 

högre livstillfredsställelse. Resterande prediktorer var ej signifikanta i vare sig modell ett 

eller modell två. Modell ett var ej signifikant vid någon av de tio imputeringarna medan 

modell två var signifikant (F = 1.933 - 2.354, adjusted R2 = .184 - .247 p < .001) vid samtliga 

imputeringar. 

I multipel regression med LSI-A Mood Tone (se tabell 4) som beroende variabel var 

ordkedjor en signifikant prediktor i modell ett, sämre prestation på ordkedjor predicerade 

lägre livstillfredsställelse. Då modell två förts in var ordkedjor och HAD depression 

signifikanta prediktorer. Modell ett var ej signifikant vid någon av de tio imputeringarna 

medan modell två var signifikant (F = 5.297 - 6.556, adjusted R2 = 0.497 - 0.574 p < .001) 

vid samtliga imputeringar.  

I multipel regression med LSI-A Zest (se tabell 5) som beroende variabel var ingen av 

prediktorerna signifikanta i modell ett. Då modell två förts in var SWM, utbildningslängd, 

ålder, HAD ångest och HAD depression signifikanta prediktorer. Sämre prestation på SWM 

predicerade högre livstillfredsställelse. Modell ett var ej signifikant vid någon av de tio 

imputeringarna medan modell två var signifikant (F = 9.305 - 11.669, adjusted R2 = .668 - 

.721 p < .001) vid samtliga imputeringar.  

Tabell 4 

Multipel regressionsanalys med LSI-A Mood som beroende variabel 

 

Modell Mått 
Unstandardized 

Coefficients 
t Sig 

  B Std. Error   

1 Ordkedjor ,077 ,038 2,043 ,041* 

 SWM -,012 ,051 -,227 ,820 

 MCS 7,205 5,401 1,334 ,183 

2 Ordkedjor ,062 ,030 2,077 ,038* 

 SWM ,036 ,042 ,842 ,400 

 MCS ,116 3,881 ,030 ,976 

 Kön ,615 ,588 1,045 ,296 

 Ålder -,084 ,057 -1,485 ,138 

 Utb -,120 ,094 -1,266 ,206 

 HAD å -,134 ,079 -1,696 ,090 

 HAD d ,825 ,072 -4,906 ,000* 

Kommentar: Signifikanta resultat markerat med *. 
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Tabell 5 

Multipel regressionsanalys med LSI-A Zest som beroende variabel 

 

Modell Mått 
Unstandardized 

Coefficients 
t Sig 

  B Std. Error   

1 Ordkedjor ,015 ,029 ,522 ,602 

 SWM ,003 ,040 ,075 ,940 

 MCS 3,113 4,175 ,746 ,456 

2 Ordkedjor ,012 ,019 ,637 ,524 

 SWM ,079 ,027 2,872 ,004* 

 MCS -,302 2,397 -,126 ,900 

 Kön -,510 ,364 -1,400 ,162 

 Ålder -,242 ,060 -4,019 ,000* 

 Utb -,103 ,035 -2,933 ,004* 

 HAD å -,184 ,053 -3,496 ,001* 

 HAD d -,291 ,048 -6,034 ,000* 

Kommentar: Signifikanta resultat markerat med *. 

 

Diskussion 

Frågeställningen gällde huruvida det finns samband mellan upplevd 

livstillfredsställelse och uppmärksamhet, arbetsminne respektive läsförmåga hos äldre som 

upplevt livslånga uppmärksamhetssvårigheter. Resultaten pekar på vissa samband men 

motsäger även vissa hypoteser. Hypoteserna gällande ett samband mellan sämre 

uppmärksamhet respektive arbetsminne och lägre upplevd livstillfredsställelse motsades av 

resultaten. Däremot bekräftas hypotesen kring ett samband mellan sämre läsförmåga och 

lägre upplevd livstillfredsställelse av resultaten.  

Uppmärksamhet 

Resultaten från analysen antyder att uppmärksamhet mätt med MCS har en medelstor 

(Cohen, 1992) korrelation med och predicerar LSI-A Congruence, det vill säga 

självrapportering av livstillfredsställelse och tillfredsställelse med hela livets gång. Desto 

sämre deltagarna presterade på uppmärksamhetstestet desto högre grad av 

livstillfredsställelse rapporterade de, vilket motsäger hypotesen att sämre kapacitet till 

uppmärksamhet har samband med lägre grad av livstillfredsställelse. Detta talar emot de 

resultat bland andra Brod et al. (2012) och Lensing et al. (2015) presenterat som visar att det 

finns ett samband mellan låg livskvalité och uppmärksamhetsproblematik, särskilt i form av 

ADHD. Viss tidigare forskning pekar däremot på att personer med 

uppmärksamhetsproblematik, specifikt i form av ADHD rapporterar positiva aspekter så som 

https://paperpile.com/c/qwedRP/mjB5
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kreativitet, öppenhet för nya erfarenheter och hyperfokus (Brod et al., 2012; Henry & Jones, 

2011). Resultaten skulle kunna tyda på att olika former av kompensation i form av till 

exempel intelligens, socialt stöd och kreativitet kompenserar för de negativa aspekterna av 

problematiken. En väsentlig skillnad är dock att den aktuella studien analyserat deltagare som 

på flera sätt skiljer sig från de Brod och Lensing analyserat. Deltagarna i den aktuella studien 

var ej diagnostiserade med ADHD och har inte nödvändigtvis en lika omfattande 

problematik. En potentiell förklaring skulle kunna vara att den aktuella gruppens 

uppmärksamhetsproblematik är av en sådan omfattning att negativa aspekter ej överväger 

positiva aspekter och därför ej försämrar den upplevda livstillfredsställelsen, att studiens 

urval selekterat personer med uppmärksamhetssvårigheter som klarat sig bra. Det är möjligt 

att individer vars symptom lett till försämrad livskvalité ej är intresserade av eller är i en 

position där de kan delta. Däremot predicerade MCS inte de övriga LSI-A-skalorna vilket kan 

antyda att det inte har samband med den generella livstillfreställelsen utan endast aspekten att 

vara tillfredsställd med sin egen livshistoria.  

De aktuella deltagarna presterade sämre på MCS (M = .146 Hz) än deltagare i studien 

Successful Aging and Enrichment in Persons over 65 (SAGE) (M = .090 Hz, N = 43) 

(Carlsson, Håkansson, Persson, Terjestam, Mohammed, & Warkentin, 2015 september; S. 

Warkentin, personlig kommunikation, 22 april 2018). De presterade även sämre jämfört med 

både normmaterial för personer över 65 tillhandahållet av S. Warkentin (personlig 

kommunikation, 22 april 2018) (M = .056 Hz, N = 46) och de medelvärden Gunnarsson et al. 

(2016) rapporterade för en grupp normalfungerande, svenska, individer (M = .074, N = 51) 

samt en grupp med svenska smärtpatienter med ihållande kronisk smärta (M = .116, N = 54). 

Åldern på deltagarna i SAGE-studien (M = 71.0, SD = 5.1) och normmaterialet (M = 72.1, SD 

= 7.0) liknar åldern på deltagarna i den aktuella studien medan Gunnarssons deltagare skilde 

sig i ålder (M = 49, SD = 13) från den aktuella gruppen. Dock rapporterar Kok (2000) att 

kvaliteten på uppmärksamhet ej försämras i samband med stigande ålder och Gunnarsson et 

al. (2016) fann inget signifikant samband mellan ålder och prestation på MCS. Trots att 

deltagarna inkluderades enbart på självrapporterade brister i uppmärksamhet presterade de 

betydligt sämre än normalbefolkningen och något sämre än individer med ihållande smärta. 

Detta kan antyda att individer relativt väl kan bedöma förekomst av symptom på 

uppmärksamhetsbrister hos sig själva.  

Arbetsminne 

Arbetsminne mätt med CANTABs deltest SWM predicerade LSI-A Zest, sämre 

resultat på arbetsminnestestet predicerade högre grad av självrapporterad livstillfredsställelse, 
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specifikt optimism och positiv attityd gentemot livet. Detta resultat motsäger hypotesen att ett 

sämre arbetsminne skulle ha samband med lägre livstillfredsställelse. Däremot predicerade 

SWM inte de övriga LSI-A-skalorna vilket kan antyda att det inte påverkar den generella 

livstillfredsställelsen utan endast aspekten optimism.  

En förklaring till att ett förväntat samband mellan begränsat arbetsminne och låg 

livstillfredsställelse inte upptäcktes skulle kunna vara att spridningen som existerar i 

deltagargruppen ej är stor nog för att låga resultat ska leda till funktionsnedsättning i 

vardagen och därför ej påverkar den upplevda livstillfredsställelsen negativt. Det saknas 

normer för den aktuella versionen av CANTABs SWM vilket gör att en jämförelse av 

gruppens resultat med normen ej är möjlig. Det saknas även tillgängliga teorier som skulle 

kunna förklara det funna sambandet mellan sämre kapacitet till arbetsminne och optimism 

samt positiv attityd gentemot livet. Det är möjligt att det finns okända positiva faktorer som 

ibland sammanfaller med svagt arbetsminne. Arbetsminnesproblem tros vara komorbida med 

och bidra till uppmärksamhetsproblematik (Gathercole et al., 2008). Som tidigare diskuterats 

så finns det studier som visar positiva aspekter av uppmärksamhetsproblematik i form av 

ADHD och det är möjligt att dessa är närvarande även vid arbetsminnesproblematik.  

Instruktionerna för SWM gör det inte tydligt för deltagarna att de ska klara uppgiften 

på så få försök som möjligt, medan de tidigare deltesten i test-batteriet ber dem vara så 

snabba som möjligt. Det kan därför spekuleras att SWM med dessa instruktioner mäter något 

annat som har ett samband med LSI-A Zest. Därför skulle en eventuell förklaring till 

resultaten kunna vara att testet för den aktuella deltagargruppen snarare mäter en låt gå-

mentalitet eller felaktiga strategier, eventuellt på grund av instruktioner som ej är tydliga nog.  

 Uppmärksamhet och arbetsminne har uppvisat oväntade samband med 

livstillfredsställelse, där ju sämre en person presterar på arbetsminnes- och 

uppmärksamhetstester desto högre rapporterar de olika aspekter av livstillfredsställelse. Detta 

kan bero på kompensatoriska faktorer hos individen och dess omgivning eller olika positiva 

komorbida personlighetsdrag såsom kreativitet och förmåga till hyperfokus. Gerber (2001) 

argumenterar att förstå och acceptera sina svårigheter jämte andra individ- och miljöfaktorer 

kan hjälpa individer med inlärningssvårigheter och ADHD i arbetslivet. Om likartade 

processer finns bland grupper med andra uppmärksamhets- och arbetsminnesproblematik 

skulle detta kunna hjälpa till att förklara resultaten. Det är möjligt att deltagarna i den aktuella 

studien har hittat en Goodness of fit vilket hjälpt dem att leva tillfredsställande liv. Dessa 

positiva aspekter kan vara viktiga att komma ihåg i kliniska situationer för att bättre förstå 

och hjälpa individer med dessa svårigheter. 

https://paperpile.com/c/qwedRP/Iqh0
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Läsning  

Ordkedjor predicerade livstillfredsställelse på skalan LSI-A Mood Tone i förväntad 

riktning. Tidigare forskning talar för att dyslexi påverkar livskvalité och mående hos barn och 

ungdomar (Balazs et al., 2016; Felder-Puig et al., 2008; Mugnaini et al., 2009; Undheim, 

2003). De aktuella resultaten talar för att lässvårigheter påverkar upplevd livstillfredsställelse 

även hos äldre. Däremot predicerade ordkedjor inte de övriga LSI-A-skalorna vilket kan 

antyda att det inte påverkar den generella livskvalitén utan endast aspekten tillfredsställelse, 

glädje och sinnesstämning. Det går att spekulera utifrån vilka mekanismer läsförmåga och 

LSI-A Mood Tone interagerar även om den aktuella studiens design inte gör det möjligt att 

urskilja kausala samband. Till exempel fann Undheim (2003) att unga med dyslexi i högre 

grad var arbetslösa, vilket möjligen skulle kunna påverka upplevd livstillfredsställelse 

långsiktigt. Det är också möjligt att lässvårigheter leder till problem såsom skolmisslyckande 

och utanförskap, speciellt för de som genomförde sin skolgång då kunskapen om och 

hjälpmedel för personer med inlärningssvårigheter var begränsade. En ytterligare möjlighet är 

att goda läsförmågor ger tillgång till bland annat skönlitteratur, tidningar, brev och andra 

kommunikationskanaler som i vardagen förgyller livet och ger möjligheter. God läsförmåga 

kan även bidra till självständighet i ekonomi och livsval. 

Deltagarnas medelpoäng på Läskedjor-2 motsvarar staninepoäng 1 på bokstavskedjor, 

3 på ordkedjor och 4 på meningskedjor enligt normerna för första året i gymnasiet (Jacobson, 

2014). Sammanfattningsvis presterar deltagarna på en lägre nivå på det deltest som 

huvudsakligen mäter visuell diskrimineringsförmåga samt finmotorisk förmåga och på högst 

nivå på det test med krav på både ordavkodning, semantisk och grammatisk förmåga. En 

möjlig förklaring är att de äldre deltagarna är långsammare än gymnasieungdomarna, vilket 

stöds av De Luca et al. (2017) som fann att äldre läste långsammare än yngre vuxna, men att 

deltagarna i den aktuella studien har automatiserat de mer komplexa färdigheterna. Som 

tidigare nämnts saknas dock normer för den aktuella åldersgruppen. Det är omöjligt att 

urskilja till vilken grad skillnaderna beror på ålder, de uppmärksamhetssvårigheter som 

deltagarna beskriver respektive komorbiditet.  

Depressions- och ångestsymptom 

Uppmärksamhet, arbetsminne och läsning är signifikanta prediktorer på en LSI-A 

delskala vardera medan depressiva symptom är en signifikant prediktor på LSI-A Helskala 

och två delskalor. Detta kan tolkas som att även om uppmärksamhet, arbetsminne och läsning 

har samband med upplevd livstillfredsställelse så har depressiva symptom ett mer 

genomgående samband. Till följd av detta är det rimligt att i kliniska situationer prioritera 

https://paperpile.com/c/qwedRP/Z5v2Q+XIJJl+OptP+o9AY
https://paperpile.com/c/qwedRP/Z5v2Q+XIJJl+OptP+o9AY
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upptäckt och behandling av depression för att öka livstillfredsställelse snarare än insatser för 

uppmärksamhet, arbetsminne eller läsning. Mekanismen och kausaliteten i sambanden är 

dock oklara och flera möjligheter finns. Låg livskvalité skulle kunna leda till depressiva 

symptom och förmåga till uppmärksamhet, arbetsminne respektive läsning skulle kunna 

påverka utveckling av depressiva eller ångestfyllda symptom respektive påverkan av 

livstillfredsställelse.  

Etisk diskussion 

De etiska frågor som övervägdes var risken för upplevt integritetsintrång, insamlande 

av känslig data och att testningen tog upp tid för deltagarna. Dessa etiska risker bedömdes 

som små och nyttan bedömdes överväga eventuella risker. Deltagarna anmälde själva intresse 

om att delta och det kan antas att de själva var intresserade av studien. Alla dokument och 

data försågs med en kod, insamlat material förvaras så att inga obehöriga har tillgång och 

personuppgifter finns endast på en kodnyckel som förvaras inlåst. Endast Siegbert Warkentin 

och Roger Carlsson vid Linnéuniversitetets institution för psykologi har tillgång till 

kodnyckeln  

Begränsningar 

Urvalet inkluderade deltagare med bland annat tidigare hjärnskakningar, 

hjärnhinneinflammationer och pågående läkemedelsbehandlingar vilka kan ha påverkat de 

studerade förmågorna och upplevelserna. Detta begränsar möjligheterna att tolka ursprunget 

av svårigheterna som deltagarna upplever, men har varit nödvändigt utifrån populationen. 

Ingen av de inkluderade deltagarna bedöms dock ha någon uppenbar försämring av kognitiva 

förmågor på grund av dessa omständigheter och bedöms därav inte bryta mot 

exklusionskriterierna. Vidare bedöms urvalet ge en mer representativ bild av äldre 

Kronobergare som upplevt livslånga uppmärksamhetssvårigheter än om alla deltagare med 

eventuellt konfunderande faktorer hade uteslutits. Urvalet kan inte anses fullständigt 

representativt för populationen då det är ett frivillighetsurval vilket begränsar 

generaliserbarheten. 

Datamaterialet innehåller ett flertal saknade värden. Majoriteten kan antas saknas 

slumpmässigt men två värden saknas av okänd orsak och kan därför inte uteslutas saknas 

icke-slumpmässigt, vilket skulle riskera förvränga resultaten. Analys av de saknade värdena 

visade dock inte på något mönster i hur värdena saknades.  

Med 34 analyserade deltagare erhålls en power på minst .80 för stora effektstorlekar 

för korrelation och multipel regressionsanalys med tre prediktorer vid ɑ = .05 (Cohen, 1992). 

Sådan power saknas dock för medelstora samband och fler än tre prediktorer (Cohen, 1992). I 
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den statistiska analysen görs ett flertal hypotestestningar vilket medför att risken att hitta 

ovanliga samband ökar. Hade detta korrigerats med Bonferronis metod hade ett tillämpat 

alfavärde lägre än .01 erhållits, vilket storleken på urvalet saknar power för. För att minska 

risken för falska negativa resultat beslutades att behålla ɑ = .05 för tillämpning. Resultaten 

bör dock tolkas försiktigt i ljuset av dessa begränsningar. 

Framtida forskning 

Denna studie ämnar belysa de kunskapsluckor som finns, utforska området och 

vägleda framtida forskning till aspekter värda att undersöka. En förhoppning finns om att det 

i framtiden forskas mer om hur gruppen fungerar och även vilka insatser som kan vara 

betydelsefulla för gruppen. 

Detta examensarbete är ett begränsat sådant, men pekar på olika områden som kan 

gynnas av vidare forskning. Vidare forskning för att undersöka replikerbarhet och salutogena 

faktorer hos individer med uppmärksamhets- och arbetsminnesproblematik rekommenderas. 

Vidare forskning skulle kunna undersöka vad som gör att just denna grupp rapporterar 

positiva effekter och hur detta kan användas för att hjälpa de som rapporterar negativa 

effekter. Vidare forskning kring äldre med lässvårigheter skulle även kunna belysa hur 

personer med dessa svårigheter kan få högre livstillfredsställelse. Arbetets litteraturbakgrund 

har belyst en kunskapslucka i forskningsläget gällande äldre individer med ADHD och de 

med uppmärksamhetssvårigheter som inte uppfyller diagnoskriterier. Denna kunskapslucka 

innefattar generell kunskap kring grupperna och specifikt deras livskvalité. Då resultaten 

visar på positiva faktorer i samband med uppmärksamhets- samt arbetsminnesproblematik 

och då ett flertal av deltagarna beskrev att de lyckats med mycket i livet så föreslår vi mer 

djupgående forskning. Till exempel skulle intervjuer eller noggrannare testning av äldre med 

uppmärksamhetsproblem som har klarat sig väl i livet kunna ge värdefull kunskap om 

salutogena faktorer. Vidare forskning kring salutogena faktorer skulle kunna hjälpa 

vårdinstanser och andra instanser att bättre förstå och förbättra äldre individers situation. Det 

finns även en kunskapslucka vad gäller prevalensen av lässvårigheter hos äldre vuxna och 

förändring av läsförmåga från ungdomsåren till ålderdomen, vidare forskning bör undersöka 

detta samt hur lässvårigheter påverkar äldre. Resultaten har belyst svårigheter i att bedöma 

äldre individers läsförmåga med tillgängliga normer, utveckling av dessa kan ge kliniker och 

forskare ökade möjligheter att bedöma äldre. 
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Slutsatser 

De statistiska resultaten var förvånande och delvis svåra att förklara med tillgängliga 

teorier. Både låg prestation i uppmärksamhet och i arbetsminne predicerade en högre 

livstillfredsställelse på en delskala vardera. Det kan ses som ett tecken på att vidare forskning 

om positiva faktorer som samverkar med uppmärksamhets- och arbetsminnesproblematik 

behövs. Resultaten tycks peka mot att dessa problemområden även kan medföra styrkor och 

öka åtminstone delar av livstillfredsställelsen, det är även möjligt att deltagarna i sitt liv 

uppnått Goodness of fit. Att deltagarna anmälde sig frivilligt på grund av självupplevd 

uppmärksamhetsproblematik och att de uppvisade mätbar uppmärksamhetsproblematik kan 

peka på att kliniker bör väga in individers självrapportering av uppmärksamhetsbrister jämte 

objektiva testresultat och egna observationer. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa 

resultat gäller för en specifik grupp med en självrapporterad historia av att vara 

högfungerande och ett relativt högt medelvärde gällande antal års skolgång (M = 12.5 år). 

Resultaten visar att god ordavkodning predicerar aspekten sinnesstämning av 

livstillfredsställelse hos äldre, detta bör studeras vidare och tas i beaktning vid diagnostisk 

utredning och psykologiska insatser. Det är också viktigt att utifrån resultaten komma ihåg att 

uppmärksamhet, arbetsminne och läsförmåga är faktorer som kan påverka individens 

mående, dock verkar de spela mindre roll än depressiva och ångestfyllda symptom. Studiens 

urval medför begränsningar då den ej kan anses vara representativ för populationen och 

deltagarantalet medför en relativt låg power. Detta medför att resultaten bör generaliseras 

försiktigt och undersökas vidare i framtida forskning. 
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i 

 

Bilaga A 

Annons 

 

  



  
 

ii 

 

Bilaga B 

Life Satisfaction Index - A (LSI-A)  

 

1. Efter hand som jag blir äldre tycks saker vara bättre än jag trodde dom skulle vara.  

2. Jag har haft flera möjligheter i livet än de flesta av dem som jag känner.  

3. Detta är den mest tråkiga och enformiga perioden i mitt liv.  

4. Jag trivs bra och är lika tillfreds nu som när jag var ung.  

5. Mitt liv kunde vara händelserikare än det är nu.  

6. Dessa är de bästa åren i mitt liv.  

7. Det mesta jag gör är enahanda och tråkigt.  

8. Jag ser fram emot att intressanta och spännande saker kommer att hända.  

9. Sånt som jag gör idag intresserar mig lika mycket som någonsin förr.  

10. Jag känner mig gammal och trött.  

11. Jag känner mig lika gammal som jag är men det oroar mig inte.  

12. När jag ser tillbaka på mitt liv känner jag mig tillfreds.  

13. Jag skulle inte vilja byta bort eller ändra på mitt liv även om jag kunde.  

14. Om jag jämför med andra som är jämngamla med mig så har jag fattat många okloka och 

korttänkta beslut i min tid.  

15. Jag känner mig ofta till min fördel när jag är tillsammans med andra.  

16. Jag planerar saker jag beräknar göra om en månad eller ett år.  

17. När jag tänker tillbaka på mitt liv har jag inte fått ut så mycket av det jag önskade och 

ansåg var viktigt.  

18. Jämfört med andra har jag väldigt lätt för att bli missmodig och deprimerad.  

19. I stort sett har jag fått ut av livet det som jag ville ha. 

 20. Oavsett vad folk säger blir människans lott sämre och inte bättre. 

 

Congruence:  2, 12, 13 och 19 

Mood Tone:  4, 5, 6 och 7 

Zest:  8, 9 och 10 

Helskala:  1-20 
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Bilaga C 

Fullständig procedur 

Undersökningen skedde enligt följande  

- Deltagaren möts på mottagningen. Kort presentation av studien. Svar på eventuella 

frågor. Vid godkännande av deltagande fylls skriftligt samtycke i.  

- Halvstrukturerad intervju  

- MMSE-SR  

- CANTAB 

- Motor screening (MOT) 

- Reaction Time (RTI) 

- Rapid visual information (RVP) 

- Spatial working memory (SWM) 

- Attention Switching Task (AST) 

- Fikapaus 

- MCS 

- Läskedjor 

- NART-SWE (Rolstad et al., 2008) 

- Tid åt deltagaren att fylla i frågeformulär. 

- The Wender Utah Rating Scale 

- SF-36 hälsoenkät 

- sammansatta enkäter från Swedish National study on Aging and Care 

(SNAC), inklusive LSI-A 

- Hospital Anxiety and Depression scale (HAD) 

- Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) - 18 frågor 

- Efter undersökningen frågas deltagaren ifall den får kontaktas senare för ytterligare 

undersökning eller djupintervju. Deltagaren får ett presentkort och utgifter för resa 

ersätts kontant.  

 

Varje testning tog mellan 90 och 180 minuter att genomföra.  
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Bilaga D 

Intervjuguide 

 

Samtal om 

koncentrationssvårigheter 

under livet, barndomen, 

ungdom, vuxen, motorisk 

oro, impulsivitet 

 

Skola, arbete, övrigt 

 

Hinder och möjligheter 

 

Relationer, om 

fungerande eller icke 

fungerande 

 

Frågor om vad fp tror att 

dennes 

koncentrationssvårigheter 

beror på 

 

Arbetat med  

Utbildning, år, högsta 

nivå, bra och dåligt 

 

Läs och skriv 

 

Haft sjukdom/skada som 

drabbat CNS 

 

Pågående behandling 

(farmaka) som kan 

inverka negativt på 

psykologisk testning 

 

Samtal kring hur avleda 

oro och 

koncentrationssvårigheter 

under livet, tex 

mediciner, alkohol, annat 

 

Hereditet för NP, övrigt 

psykiatriskt 

 

Annat 
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Bilaga E 

Beslut från Regionala Etikprövningsnämnden 
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Bilaga F 

Rådgivande yttrande Etikkommittén Sydost 

 

 


