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Abstrakt 

Hälso- och sjukvården befinner sig under ett allt större tryck av patienter som söker hjälp på 

grund av utmattningssyndrom. Kognitiva nedsättningar är en kärnkomponent i 

utmattningssyndrom och effektiva och korta screeninginstrument för att upptäcka dessa behövs 

för identifiera tillståndet tidigt. Syftet med föreliggande studie var att utveckla ett modifierat 

Symbol Digit Modalities Test. De totalt 90 deltagarna bestående av studenter delades in i två 

grupper efter självskattad utmattning. Tjugofyra individer identifierades i gruppen med låg 

utmattning och trettiofyra i gruppen med hög utmattning. De två grupperna jämfördes med 

prestation på testet. Testet bestod av tre block bestående av symboler, neutrala ord och hotfulla 

ord och vardera blocks testtid var 90 sekunder. Resultatet visade inga signifikanta skillnader 

mellan låg och hög utmattningsgrupp och prestation på testet. Däremot fanns signifikanta 

skillnader mellan blocken när samtliga deltagares prestation jämfördes. Det modifierade testet 

lyckas inte att differentiera mellan deltagare med låg och hög utmattning. Resultatet som visade 

att det fanns skillnader mellan blocken är intressant och visar på att det kan finnas en effekt av 

uppmärksamhetsvridning som framtida forskning kan bygga vidare på.  

Nyckelord: Utmattningssyndrom, burnout, stress-relaterad ohälsa, emotional stroop, 

attentional bias.  

 

Abstract 

 

The Swedish healthcare system is under increasing pressure from patients seeking help due to 

fatigue syndrome. Cognitive impairments are a core symptom of the syndrome; effective 

screening tools to detect cognitive impairment related to fatigue are warranted to identify the 

condition. The aim of the present study was to develop a modified Symbol Digit Modalities. A 

total of 90 participants consisting of undergraduate students were divided into two groups after 

self-assessed fatigue. Twenty-four individuals were identified in the low fatigue group and 

thirty-four in the high fatigue group. The two groups’ test performance were compared. The 

test consisted of three blocks consisting of symbols, neutral words, and threat words; the 

duration of each test block was 90 seconds. The results showed no significant differences 

between low and high fatigue in terms of performance on the tests. However, there were 

significant differences across the blocks when comparing all participants' performance. The 

modified test failed to differentiate between low and high fatigue participants. The result 

indicating significant differences across the blocks is interesting and shows that there may be 

an effect of attentional bias that future research can build upon. 

Keywords: exhaustion disorder, burnout, stress-related mental illness, attentional bias.
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ATT MÄTA UTMATTNING MED VARIANTER AV SYMBOL DIGIT 

MODALITIES TEST 

Psykisk ohälsa och sjukfrånvaro på grund av arbetsrelaterad stress är ett erkänt stort 

problem i många västerländska samhällen (Joyce et al., 2016). I Sverige uppskattas att 

psykiatriska diagnoser står för 35% av all långtidssjukfrånvaro under 2014 (Försäkringskassan, 

2015). Under 2015 bestod nästan hälften av sjukfallen av stressreaktioner och 

anpassningsstörningar och det var den vanligaste psykiatriska diagnosen det året 

(Försäkringskassan, 2017). Under F43 stressreaktioner och anpassningsstörningar i 

International Classification of Diseases (ICD-10; World Health Organisation 1992) hittar man 

även underkategorin F43.8A, utmattningssyndrom (US). US estimeras drabba cirka 13 % av 

den arbetsföra befolkningen (Norlund, Reuterwall, Hoog, Lindahl, Janlert, & Birgander, 2010). 

I grova drag kategoriseras diagnosen av en utdragen exponering av minst en stressor som ska 

vara i minst 6 månader och lett till en tydligt minskad psykisk energi eller liknande 

nedsättningar (Socialstyrelsen, 2003). Tidigare var denna stressor arbetsrelaterad, begreppet 

har dock utvidgats och nu anses att en stressor som är emotionellt krävande inom annat område 

också kan föranleda US (Lindström, Aman, & Norberg, 2011; Maslach, Schaufeli, & Leiter, 

2001). En lång varaktighet av stressrelaterade symtom är associerad med längre tid av 

återhämtning och betydelsen av screening för dessa symtom bör övervägas inom primärvården 

(Glise, Ahlborg, & Jonsdottir, 2012). US leder ofta till långa och komplicerade 

rehabiliteringsprocesser med ett stort lidande för individen och stora kostnader för samhället 

(Adamsson & Bernhardsson, 2018; Österberg, Persson, Viborg, Jönsson, & Tenenbaum, 

2016). Det är därför viktigt att upptäcka symptom på US i ett tidigt skede. Idag görs vanligtvis 

bedömningar av US inom primärvård och fördjupad utredning och behandling sker inom 

specialistvård. Bedömningen görs av läkare enligt socialstyrelsens kriterier (Tabell 1) för US 

samt självskattningsformulär. 

För att göra bedömningen mer tillförlitlig skulle ett kortare kognitivt test kunna 

komplettera bedömningen. Studier har visat att bedömningar av urval baserade på mekaniskt 

förutbestämda parametrar, till exempel kognitiva test, har varit bättre på att predicera utfall än 

holistiskt baserade subjektiva bedömningar, till exempel läkarbedömningen och 

självskattningsformulär (Kuncel, Klieger, Connelly, Ones, & Kozlowski, 2013). Bedömningar 

av US baserade på självskattningsformulär riskerar även att snedvridas av respondenternas 

sociala önskbarhet (Van de Mortel, 2008). 
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Tabell 1 

 

Diagnostiska kriterier för utmattningssyndrom enligt Socialstyrelsen (2003) 

Diagnostiska kriterier för utmattningssyndrom 

A) Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har 

utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har förelegat under 

minst sex månader. 

B) Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad 

företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk 

belastning. 

C. Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under samma 

tvåveckorsperiod: 

1. Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning 

2. Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress 

3. Känslomässig labilitet eller irritabilitet 

4. Sömnstörning 

5. Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 

6. Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel 

eller ljudkänslighet. 

D. Symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, 

socialt eller i andra viktiga avseenden. 

E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. missbruksdrog, 

medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (t.ex. hypothyreoidism, diabetes, 

infektionssjukdom). 

F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi (en lindrigare form av depression som 

har pågått i minst två år) eller generaliserat ångestsyndrom samtidigt är uppfyllda anges 

utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen. 

 

Det finns ett behov av att screena i stora grupper, framförallt inom arbetslivet, eftersom 

US ofta är en orsak till US (Melamed, Shirom, Toker, Berliner, & Shapira, 2006). Screening 

på arbetsplatser mot US förekommer sällan och ett kort lättadminsterarat och tillförlitligt 

kognitivt test kan vara hjälpsamt för att upptäcka symtom vid US. Ett kognitivt test har fördelen 

att grunda sig på en mekanisk bedömning jämfört med självskattningsformulär. Behovet av att 

kunna identifiera stressrelaterade psykiatriska diagnoser som US genom alternativa 

screeningmetoder är synnerligen aktuell. Studiens syfte var därför att utveckla ett instrument i 

formen av ett kort kognitivt test som tjänar till att differentiera mellan individer som skattar 

antingen hög eller låg grad av US. 

Utifrån forskningslitteraturen är US en svensk anpassning av den internationella termen 

burnout (Socialstyrelsen, 2003). Enligt Lundgren-Nilsson, Jonsdottir, Pallant och Ahlborg 

(2012) är burnout ett begrepp som inte är tänkt att användas kliniskt. Det är dock vanligt att 

individer som söker hjälp för stressrelaterad psykisk ohälsa uppvisar symtom på fysisk 

utmattning och kognitiv nedsättning vilka är kärnkomponenter i konstruktet burnout (Grossi, 

Perski, Osika, & Savic, 2015).   

I forskningslitteraturen används vanligtvis två olika sätt att definiera burnout. Maslach, 

Schaufeli och Leiter (2001) konceptualiserar burnout som ett syndrom av emotionell 

utmattning, avhumanisering och reducerad professionell prestation. Denna definition är 

sprungen ur arbetspsykologin och mäter arbetsrelaterad stress (Maslach et al., 2001). I svensk 

kontext används inte längre burnout utan US (Socialstyrelsen, 2010). Författarnas 
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självskattningsformulär (Maslach Burnout Inventory) för US, som grundar sig på deras egen 

definition, är den som används oftast i forskning (Grossi et al., 2015).  

Den andra definitionen kommer från Melamed, Kushnir och Shirom (1992) som 

definierar burnout som uttömning av en individs energiresurser som en följd av långvarig 

stress. Deras konceptualisering av burnout består av tre dimensioner: fysisk, emotionell och 

kognitiv utmattning. Individer som söker hjälp för stressrelaterad ohälsa uppger ofta att de har 

symtom som består av mental och fysisk utmattning samt kognitiva nedsättningar (Lundgren-

Nilsson et al., 2012). Melamed med kollegors (1992) definition fokuserar på uttryck för 

utmattning och det finns överensstämmelse med området emotionell utmattning så som 

Maslach et al. (2001) definierar det. Melamed et al. (1992) har även de tagit fram ett 

självskattningsformulär utifrån deras definition av US: Shirom–Melamed Burnout 

Questionnaire (SMBQ; Melamed, Kushnir, & Shirom, 1992) och detta formulär är mer kliniskt 

inriktat och fokuserar inte på förhållande på arbetsplatsen vilket Maslach Burnout Inventory 

gör.  

På samma sätt är kriterierna i den svenska versionen av International Classification of 

Diseases (ICD-10) fokuserade på brister i energi och uthållighet. Socialstyrelsen har skapat en 

egen term för burnout, nämligen utmattningssyndrom (F43.8A) (Grossi et al., 2015). Denna 

finns med i den svenska versionen av den tionde revisionen av ICD (ICD-10-SE; 

Socialstyrelsen, 2010). US och burnout är liknande koncept och det finns en överensstämmelse 

med 93% mellan US och självrapporterad burnout (Socialstyrelsen, 2003). I följande text 

kommer US att användas som synonymt med burnout. 

Individer med US rapporterar frekvent att de har nedsatta kognitiva funktioner (Grossi 

et al., 2015). Dessa subjektivt rapporterade kognitiva nedsättningar har påvisats i 

neuropsykologisk testning (Ellbin, Engen, Jonsdottir, & Nordlund, 2018). Områden som visats 

påverkas negativt är exekutiv funktion och minne (Deligkaris, Panagopoulou, Montgomery, & 

Masoura, 2014), bearbetningshastighet (Österberg, Karlson, & Hansen, 2009) och 

uppmärksamhet (Öhman, Nordin, Bergdahl, Slunga-Birgander, & Stigsdotter-Neely, 2007). 

Att mäta uppmärksamhet med neurologisk testning är viktigt eftersom det förekommer 

nedsättningar på detta område i de flesta diagnoser som inbegriper kognitiva nedsättningar i 

hjärnan och uppmärksamhetstest är även väldigt känsliga för att upptäcka dessa nedsättningar 

(Strauss et al., 2006). En litteraturöversikt av Grossi et al. (2015) pekar på att det är 

bearbetningshastighet och uppmärksamhet (BU) där nedsättningar kan identifieras först och i 

de flesta studier finns nedsättningar i BU. I en studie av Österberg et al. (2009) rapporterades 

subjektiva självskattade nedsättningar men vid neuropsykologisk testning upptäcktes endast 

nedsättningar på BU och inte i andra kognitiva domäner. För att identifiera kognitiva 

nedsättningar hos patienter med US rekommenderar flera studier (Österberg et al., 2009; 

Oosterholt, Maes, Van der Linden, Verbraak, & Kompier 2014; Diestel, Cosmar, & Schmidt, 

2013) att neuropsykologisk testning vid US behöver vara kognitivt utmanande för att tydligare 

upptäcka nedsättningar som individer med misstänkt US har.  

För att undersöka de kognitiva nedsättningarna hos personer med US har Ellbin et al. 

(2018) skapat ett testbatteri på 15-25 minuter för att screena dessa domäner. Författarna 

bekräftade att deras testbatteri kunde identifiera de kognitiva nedsättningar gällande 

bearbetningshastighet, uppmärksamhet och exekutiva domäner som vanligtvis identifieras hos 

dessa patienter. De största skillnaderna mellan kontroller och patienter hittades inom BU och 

de använde Symbol Digit Modalities Test (SDMT; Smith 1991) för att undersöka detta område. 

Ett använt neuropsykologiskt test inom BU vid US är Kodning (WAIS-R; Wechsler, 1997) 

men SDMT är mer utmanande på grund av att siffrorna och symbolerna är i omvänd ordning 

vilket gör testet mer uppmärksamhetskrävande och därför svårare (Österberg et al., 2009; 

Oosterholt et al., 2014). SDMT (Smith, 1991) är ett test för bedömning av 

bearbetningshastighet och uppmärksamhet. Det är enkelt att administrera i grupp, tar 5 minuter 
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och är reliabelt (Strauss, Sherman, & Spreen, 2006). En stor fördel med SDMT är att det går 

att använda vid gruppadministrering (Strauss et al., 2006). Andra test inom BU har inte denna 

fördel, de är utformade för individuell testning och inte i grupp. Ytterligare en fördel med 

SDMT är att det är lätt att modifiera genom att byta ut symboler mot ord i testet. På grund av 

dessa egenskaper passar SDMT in studien eftersom vi även vill undersöka teorin om attentional 

bias.  

SDMT (Smith, 1991) utvecklades ursprungligen för att upptäcka cerebral dysfunktion. 

Uppgiften består av att på papper scanna av nio symboler och skriva ner den korresponderande 

siffran så snabbt som möjligt. SDMT är snarlik Kodning i Wechsler Adult Intelligence Scale 

med skillnaden att symboler och siffror är omvända. Detta gör testet mer utmanande eftersom 

det kräver mer av individens uppmärksamhet när det inte finns någon numerisk progression i 

kodnyckeln (Glosser, Butters, & Kaplan, 1977). Resultat på SDMT och Kodning har visat på 

korrelationer mellan 0,62-0,91 (Strauss et al., 2006). I ett flertal studier (Ellbin et al., 2018; 

Jonsdottir et al., 2013; Öhman et al., 2009) har SDMT visat sig ge tydligare utslag än Kodning 

när det kommer till att upptäcka nedsättningar i BU vid US. I den aktuella studien används 

därför SDMT för att undersöka dessa skillnader även om Kodning använts oftare i 

forskningssammanhang.  

SDMT är ett neuropsykologiskt test som avser att mäta uppmärksamhet och 

bearbetningshastighet (Strauss et al., 2006). SDMT har använts för bedömning av kognitiv 

funktion för patienter med schizofreni (Tang, Chen, Chiang, Wu, Hsueh, Yu, & Hsieh, 2018), 

Stroke (Tung et al., 2016), multipel skleros (Amato et al., 2018), mild kognitiv försämring 

(Nordlund, Påhlsson, Holmberg, Lind & Wallin, 2011). SDMT har även visat sig kunna 

differentiera mellan nedsättningar i BU mellan hälsosamma individer och individer med 

utmattning (Ellbin, Engen, Jonsdottir & Nordlund, 2018). SDMT är därför ett valitt och 

reliabelt test som används vid många typer av psykiatriska och somatiska diagnoser där 

kognitiva nedsättningar i BU finns med och är således även rimligt att använda i denna studie.  

Studier av neurologiska test i syfte att bedöma kognitiva nedsättningar som föreligger 

vid US är relativt få. I en studie observerades det att prestationen i det klassiska stroop-testet 

var signifikant sämre hos deltagare med kliniskt diagnostiserad US än kontrollgruppen (Ellbin 

et al., 2018). I denna studie nämns att stroop-test möjligtvis hade kunnat effektivisera 

differentieringen genom att öka komplexiteten på uppgifterna och då möjligtvis påverka de 

exekutiva funktionerna och uppmärksamheten i större utsträckning.  

Det klassiska strooptestet har under åren extensivt modifierats och utvärderats i en 

mängd studier (Cisler & Koster, 2010; Phaf & Kan, 2007). I flera intressanta modifikationer 

av stroop-testet har uppgiftsorden, som vanligtvis är färger, ändrats till hotfulla eller neutrala 

stimuli i form av ord eller bilder (Williams, Mathews, & MacLeod, 1996). De hotfullt 

respektive neutralt associerade orden visades en i taget på en skärm i en slumpmässig textfärg 

och ordning. Experimentdeltagarnas uppgift var att namnge vilken textfärg som vardera ord 

framträdde i. Deltagaren responderade genom att trycka på en knapp med motsvarande 

textfärg. Reaktionstiden för varje stimuli uppmättes och det observerades att det tog deltagarna 

längre tid att namnge färgen på de hotfullt laddade orden jämfört med de neutrala orden. 

Upptäckten av fenomenet benämns inom forskningen som Emotional Stropp Task (EST) och 

vanligtvis förklaras vara till en följd av ‘attentional bias’, uppmärksamhetsvridning (Chajut, 

Mama, Levy, & Algom, 2010). Uppmärksamhetsvridning antas bero på en generellt förhöjd 

vaksamhet för hotfulla stimuli, vilket kräver kognitivt krävande inhibering för att klara 

uppgiften i EST. Detta leder till den observerade långsammare reaktionen för hotfulla ord. 

Uppmärksamhetsvridning antas finnas i samtliga psykopatologier och framförallt i samband 

med hotfulla stimuli relevanta för den aktuella störningen (Cisler & Koster, 2010; Mama, Ben-

Haim, & Algom, 2013). Utifrån EST och följden av en uppmärksamhetsvridning gentemot 

hotfullt stimuli har en ström av studier utvecklat versioner anpassade till att differentiera olika 
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former av ångestbetingade psykiatriska diagnoser från friska kontrollgrupper (Becker, Rinck, 

Margraf, & Roth, 2001; Buckley, Blanchard & Hickling, 2002; Cisler & Koster, 2010; Cisler 

et al., 2011). Enligt Frings, Englert, Wentura och Bermeitinger (2010) har flertalet studier som 

påvisat en uppmärksamhetsvridning använt sig av ett kliniskt urval uppdelad i en blockdesign 

där deltagarnas prestation på ett hotfullt ordblock med 40 items jämförs mot ett neutralt 

ordblock med 40 items. I en studie av Öhman, Flykt och Esteves (2001) påvisades motstridande 

stöd för teorin om uppmärksamhetsvridning, i andra studier observerades en motsatt 

uppmärksamhetseffekt, där deltagarna svarade snabbare på de hotfulla orden, vilket benämndes 

‘the fast effect’ och förklaras som en förhöjd vakenhet mot hotfulla stimulus (Frings et al., 

2010; Mama et al., 2013; McKenna & Sharma 2004). EST och uppmärksamhetsvridning är 

etablerade men omdiskuterade fenomen inom forskningslitteraturen som motiverar mer 

forskning (Cisler & Koster, 2010). 

US har visats ha en hög komorbiditet med ångestbetingade störningar för patienter inom 

den svenska primärvården (Wiegner, Hange, Björkelund, & Ahlborg, 2015). I denna studie 

antogs det därför att det föreligger en uppmärksamhetsvridning för hotfullt stimuli även för 

US. Ett syfte med studien var därför att utveckla ett innovativt test som kan undersöka om 

uppmärksamhetvridning till följd av hotfulla ord också kan vara aktuell för US. 

Syftet med studien är att utveckla ett kognitivt test som är lättadministrerat, kan 

administreras i grupp och identifiera US. Testat ämnar att tjäna som ett komplement till 

nuvarande metoder och forskning inom US. Syftet med studien uppfylls genom att utveckla ett 

kognitivt test med förmåga att differentiera mellan en låg och hög grad av självskattad 

utmattning. Det kognitiva testet baseras på SDMT som modifierats genom att kombineras med 

ESE. Modifikationen uppnås genom att byta ut symbolerna i det klassiska SDMT med hotfulla 

respektive neutrala ord. Detta modifierade test lägger tonvikten vid den emotionella aspekten 

(ESE) och den kognitiva aspekten (SDMT) och dessa båda är grundläggande i Melamed et al 

definition av burnout. Studien kompletterar tidigare forskning inom ESE för att utröna om 

denna teori även kan antas gälla för US i ett annorlunda format. Testet designas i tre olika block 

för att kunna jämföra deltagarnas prestation mellan dem. 

Vår huvudhypotes är att deltagare som rapporterar hög grad av US kommer prestera 

sämre än de som rapporterar låg grad av US på blocket med hotfulla ord. En kompletterande 

hypotes är att deltagare som rapporterar hög grad av US jämfört med låg grad av US, kommer 

att prestera sämre på alla tre block. 

 

Metod 

Deltagare 

Totalt 97 deltagare rekryterades till studien genom att tillfrågas i anslutning till 

föreläsningar vid Umeå Universitet. Sju deltagare uteslöts eftersom de inte följt 

instruktionerna. Av de återstående 90 deltagarna identifierade sig 55 som kvinna, 31 som män 

och återstående fyra valde alternativet annat eller att inte svara. Deltagarnas ålder sträckte sig 

mellan 18 till 45 år (M=24.4, SD=4.6). Av deltagarna svarade 86 att de var studenter inskrivna 

vid universitetsutbildning från tre till fem år och fyra uppgav inte sin nuvarande sysselsättning 

eller utbildningsgrad.  

Kriterium för deltagande i studien var att inga skriv- eller lässvårigheter förelåg. Av 

deltagarna i studien uppgav 83 att det inte hade någon skriv- eller lässvårighet. Fyra deltagare 

uppgav att de hade någon form av skriv- eller lässvårigheter och tre deltagare svarade inte på 

frågan. Prestationen för de som angett eller inte svarat kontrollerades mot övriga deltagares 
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prestation (Urbina, 2014). Ingen skillnad i prestation påvisades och de inkluderades därför i det 

statistiska dataunderlaget. Deltagarna erbjöds ingen kompensation. 

Instrument och Material 

Symbol Digit Modalities Test. Symbol Digit Modalities Test (SDMT) och två 

modifierade SDMT utvecklades för studiens syfte. På SDMT var uppgiften att byta ut 

geometriska figurer mot ett specifikt nummer enligt en kodnyckel. Denna bestod av 9 stycken 

figurer där vardera symbol hörde ihop med en siffra mellan 1-9. Högst upp på pappret fanns en 

kodnyckel, under fanns 10 övningsuppgifter och därefter följde 120 blanka rutor. Deltagarna 

hade 90 sekunder på sig att fylla i de blanka rutorna och uppmanades att göra detta så fort och 

rätt de kunde. 

De två modifierade SDMT var uppbyggda på liknande sätt fast med antingen neutrala 

ord eller hotfulla ord. Överst fanns en kodnyckel (Figur 1), under en rad med 9 

övningsuppgifter och därefter 81 stycken blanka rutor. 

 

Figur 1 

 

Kodnyckel för de olika blocken samt Neutrala och hotfull ord.  

 
 

Orden i de två modifierade SDMT bestod i genomsnitt av lika många bokstäver (M= 

6,33) och var mellan 5 och 8 bokstäver långa (Figur 1). De neutrala orden hämtades från en 

studie av Frings et al. (2010) där de bedömdes vara neutrala i emotionellt värde. De hotfulla 

orden hämtades från självskattningsformuläret SMBQ som är ett använt och validerat formulär 

som mäter grad av US. De nio orden som valdes ut ansågs vara de som skulle upplevas som 

mest hotfulla för en person med US.  

Testet adminstrerades i tre versioner för att balansera ut oönskade effekter som till 

exempel inlärning- och utmattningseffekter (Pollatsek, Alexander, Well, & Arnold, 1995). 

Version A (Symbol, Neutral, Hot), B (Hot, Symbol, Neutral) och C (Neutral, Hot, Symbol).  

Shirom–Melamed Burnout Questionnaire. Shirom–Melamed Burnout 

Questionnaire (SMBQ; Melamed, Kushnir, & Shirom, 1992) användes för att mäta grad av US. 

Självskattningsformuläret bestod av 22 frågor som besvarades på en sjupoängs Likertskala (1 

= “nästan aldrig” till 7 = “nästan alltid”). Totalpoängen dividerades med antal frågor och gav 

ett medelvärde. Ett medelvärde på ≤ 2,75 räknades som låg utmattning och ett medelvärde på 

≥ 3,75 räknades som hög utmattning enligt Grossi et al. (2003). SMBQ korrelerar högt med 

subskalan emotionell utmattning på Maslach Burnout Inventory (r = 0,77) och Pines Burnout 

Measure (r = 0,87) (Grossi et al., 2003). Cronbach’s alfa för studien var 0,92.  

Procedur 

Pilottestning genomfördes på Umeå Universitetet på åtta individer som ansågs vara 

representativa för studiens syfte. Antalet item och randomiseringen ändrades efter 

återkoppling. Den totala testtiden tog 12-18 minuter och administrerades på papper i grupp. 

Lärare på Umeå Universitet kontaktades för tillåtelse att genomföra testning i samband med 

avslutning av föreläsning. Efter att deltagarna givit informerat samtycke fyllde de i 

bakgrundsfrågor om ålder, kön, utbildning, sysselsättning och läs- och skrivsvårigheter. Testet 

bestod av tre block om en test tid på vardera 90 sekunder. Testet administrerades i tre versioner 
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(se Material) för att balansera ut oönskade effekter. Innan testet påbörjades gavs en 

standardiserad instruktion modifierade efter Kodning (Wechsler, 1997). Deltagarna började 

med att göra övningsuppgifterna i eget tempo. Efter kontroll att alla förstått, informerades 

deltagarna att de fick 90 sekunder på övriga uppgifter på samma sida och att de skulle göra 

uppgifterna så snabbt och rätt som möjligt. Tidtagningen startades efter ett “klara färdiga 

skriv”. Omedelbart efter avslutad testning fyllde deltagarna i SMBQ och sedan gavs möjlighet 

att ställa frågor.  

Dataanalys 

Data fördes in manuellt från testformulär och analyserades med IBM SPSS Statistics 

24. Poäng beräknades efter antal korrekt ifyllda item under utsatt tid för respektive testblock 

(Strauss et al., 2006). MANOVA utfördes i syfte att kontrollera randomiseringen genom att 

jämföra deltagarnas prestation mellan testversionerna A, B och C. För att jämföra prestationen 

inom testblocken utfördes en upprepad envägs ANOVA med medföljande 

uppföljningsanalyser av medelvärden. Deltagarna delades in en låg och en hög 

utmattningsgrupp baserat på global-cut-off värden från SMBQ för att möjliggöra 

mellangruppjämförelser. MANOVA utfördes för att undersöka prestationen mellan 

utmatningsgrupperna på respektive testblock. Deskriptiv statistik användes för att beskriva 

demografiska variabler inom deltagargruppen.   

Etiska övervägande 

Alla deltagare gav skriftligt medgivande innan testning. Deltagarna påmindes 

muntligen om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta. De 

informerades om att data kodades på ett sådant sätt att deras anonymitet säkrades.  

 

Resultat 

Randomiseringskontroll 

En MANOVA utfördes för att undersöka om det fanns en skillnad i resultat gällande 

vilken ordning blocken utfördes. Tre beroende variabler användes: Symbol, Neutral, Hot. Den 

oberoende variabeln var Version. Det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan blocken 

kombinerat, F(6. 172) = 4.53, p = 0.001; Pillai’s Trace = 0.27; partial eta squared = 0.14. 

Envägs ANOVA uppföljningstest på beroende variablerna visade ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna. Därför användes samtliga data som ingick i versioner och block i resterande 

analyser.  

Huvudanalys 

För att undersöka forskningsfrågan huruvida det fanns en signifikant skillnad mellan 

deltagarnas prestation inom de tre testblocken: Symbol, Neutral och Hot, utfördes en upprepad 

envägs ANOVA. Antagandet om sfäricitet uppfylldes inte, och frihetsgraderna justerades 

därför enligt Greenhouse-Geisser. En signifikant skillnad påvisades mellan prestation inom 

blocken. Pillai's Trace =.41 F(1.84, 88) =35.46, p < 0.001. Multivariate partial eta squared 

=.47. Bonferroni justerade envägs uppföljningstest enligt Pallant (2010) visade att prestationen 

på Symbol var signifikant bättre jämfört mot Hot, p < .001 och så även mot Neutral, p < .001. 

Prestationen på Neutral var signifikant bättre än Hot, p < .001 (Tabell 2). 



9 
 

 

För att undersöka om det fanns skillnad på blocken på SMBQ delades deltagarna in i 

två grupper, en låg utmattningsgrupp (≤2.75) (n=24) och en hög utmattningsgrupp (≥3.75) 

(n=34) och MANOVA utfördes. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna, F(3, 

54) = 0.67, p = 0.58; Pillai’s Trace = 0.36; partial eta squared = 0.04 (Tabell 2). 

 

Tabell 2 

 

Medelvärde (och standardavvikelse) av prestation på testet 

Block Total Låg utmattning (≤2.75)  Hög utmattning (≥3.75) 

Symbol 51.62 (9.49) 52.25 (10.55) 49.50 (8.89) 

Neutral 47.49 (8.22) 48.71 (6.92) 48.76 (9.05) 

Hot 44.76 (6.86) 45.46 (6.41) 45.22 (7.08) 

 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka skillnader i prestation på ett modifierat SDMT 

bestående av hotfulla ord. Mer specifikt så undersöktes skillnader i US och prestation på testet. 

Fynden från analysen visade att det fanns signifikanta skillnader mellan blocken när 

självskattning av US inte togs med i beaktande. Prestationen var högst på symboler, näst högst 

på neutrala ord och sämst prestation fick deltagarna på hotfulla ord. Det fanns inga signifikanta 

skillnader i prestation på testet och deltagarnas skattningar på US även om prestationen på 

symboler gick i den förväntade riktningen, det vill säga sämre prestation för gruppen med hög 

utmattning. Denna skillnad fanns inte på Neutral och Hot. 

Den signifikanta skillnaden i prestation mellan Neutral och Hot indikerar att det kan 

finnas en uppmärksamhetvridningseffekt vilket går i linje med tidigare forskning (Cisler & 

Koster, 2010; Mama, Ben-Haim, & Algom, 2013). Samtidigt är det svårt att förklara detta fynd 

med en uppmärksamhetvridningseffekt eftersom effekten anses finnas bland individer med 

ångest och olika typer av ångestproblematik (Cisler & Koster, 2010). I nuvarande studie fanns 

skillnaden endast mellan blocken totalt sett, inte om deltagarna delades in i grupper efter 

skattad grad av US. En möjlig förklaring är att deltagarna i föreliggande studie ligger högt vad 

gäller oro och ångest vilket gör att uppmärksamhetvridningseffekt aktiveras. Deltagarna bestod 

av studenter på Umeå Universitet. Undersökningar om hur studenterna upplever sin 

studiesituation sker på regelbunden basis (Studiebarometern, 2016) och visar att studenterna 

har mycket oro och ängslan samt att de ofta varje vecka upplever trötthet. Uppdelat på kön är 

det nästan 45% av kvinnorna som upplever trötthet ofta och 30% upplever oro och ångest varje 

vecka. I föreliggande studie består deltagarna av nästan dubbelt så många kvinnor som män 

vilket snedvrider gruppens totala ångestnivå uppåt. Denna förhöjda nivå och snedvridning kan 

vara tillräcklig för att uppmärksamhetsvridningeffekten aktiveras. En kompletterande bild ges 

av den undersökning av den psykosociala arbetsmiljö som regelbundet gjorts på 

psykologprogrammet de senaste åren (COPSQO). Denna visar tydligt att en stor andel av 

studenterna upplever att de har stora emotionella krav på sig, att de är stressade, utbrända och 

har sömnproblem. Bar-Haim et al. (2007) menar i en litteraturöversikt på över 150 studier att 

uppmärksamhetvridningseffekten förekommer hos ångestfyllda individer. En möjlig förklaring 

till den signifikanta skillnaden i prestation mellan Hot och Neutral skulle kunna vara att 

deltagarna i studien har en så pass hög ångestnivå att effekten aktiveras och detta leder till 

sämre prestationen på Hot jämfört med Neutral.  

En anledning till att föreliggande studie inte kunde påvisa en signifikant skillnad mellan 

låg och hög skattning på SMBQ och prestation på testet block kan vara testets blockdesign. 
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McKenna och Sharma (2004) menar att uppmärksamhetsvridning beror på vilken ordning 

hotfulla stimuli och icke hotfulla stimuli presenteras. Uppmärksamhetsvridning har tydligast 

observerats i reaktionstid för enskilda stimuli, där neutrala ord följdes av hotfulla ord 

(McKenna & Sharma, 2004). På liknande sätt resonerar Chajut, Mama, Levy och Algom (2010) 

som menar att då en blockdesign användes så habituerade deltagarna snabbt efter en initialt 

ökande reaktionstid vid hotfulla stimuli under EST. Det vill säga att när ett testblock består av 

en serie av hotfulla stimuli så mattas känsligheten för uppmärksamhetsvridningen gradvis av, 

och leder till en oförändrad reaktionstid sett över hela serien. Frings et al. (2010) menar att 

studier med EST i enhetlig blockdesign även får svårt att separera den snabba effekten (förhöjd 

vakenhet mot hot) mot den långsamma (krävande uppmärksamhet till följd av hot) och att de 

kan balansera ut varandra i resultatet för hela blocket. Mama, Ben-Haim & Algom (2013) 

beskriver vidare att om den emotionella eller hotfulla stimuli visas på ett slumpmässigt sätt, 

stör det den pågående uppgiften. Men om hotfullt stimuli är konstant och korrelerade med den 

pågående uppgiften, underlättas prestation på uppgiften genom en förhöjd uppmärksamhet. 

Exempelvis kan deltagarnas reaktionstid i studien vid det initiala item i Hot varit större i 

enlighet med tidigare studier. Deltagarnas uppmärksamhetsvridning kan dock ha avmattats 

under testet gång eftersom alla items i blocket fortsätter att ha samma hotfulla valens. Genom 

nuvarande studies blockdesign och 90 sekunders testtid med papper och penna uppmätes inte 

reaktionstid för enskilda item eller effekten av stimulusskilda efterföljande items. Det medför 

att närmre slutsatser av resultatet förhindras och bevis för uppmärksamhetsvridning vid US ej 

uppmäts. Framtida studier bör ta det i beaktande och designa testblock med slumpmässigt 

hotfulla och neutrala ord som administreras på en dator med förmågan att mäta reaktionstiden 

för varje item och dess stimuliposition i likhet med Frings et al. (2010).  

Valet av de neutrala orden i testet bör diskuteras och potentiellt omprövas inför 

kommande studier. Valet av de neutral orden gavs stöd genom Frings med kollegors (2010) 

studie där 41 tysktalande universitetsstudenter utan diagnos bedömde 60 förvalda ord utifrån 

valens. Från tyska översattes orden till engelska och sedan till svenska. Det är möjligt att 

översättningen och inte minst de kulturellt skilda populationerna har påverkat orden till att inte 

vara neutralt representativa för en svensk målgrupp. Ett sätt att komma tillrätta med detta är att 

använda sig av neutrala icke-ord likt Blanchette och Richards (2012) för att säkerställa en 

avsaknad av förutfattad association. 

I föreliggande studie var en av hypoteserna att det skulle finnas en signifikant skillnad 

på låg och hög skattning på SMBQ och prestation på Hot. Denna skillnad kunde inte påvisas i 

nuvarande studie. Ett sätt att förklara fyndet är att granska vilka gränsvärden för US som 

använts i tidigare forskning. I flera studier består deltagarna av en klinisk grupp där kriterierna 

för US är uppfyllda (Deligkaris et al., 2014; Ellbin et al., 2018; Jonsdottir et al., 2013). 

Gränsvärdet för patologisk US är på SMBQ => 4,47 (Melamed et al., 1992) och i denna studie 

används =>3,75 på SMBQ vilket räknas som hög utmattning. Anledningen till detta var att 

endast 5 individer kunde identifieras med ett värde på =>4,47 vilket inte är tillräckligt för att 

ingå i en analys på grund av att slumpen får för stort inflytande (Urbina, 2014). Ovanstående 

innebär att den grupp som utgör hög utmattning kan antas ha mindre problem med kognitiva 

nedsättningar än de individer som inkluderats i liknande studier. I framtida studier 

rekommenderas att rekrytera kliniskt utmattade individer. 

I föreliggande studie antogs det att det skulle finnas en skillnad mellan deltagarnas 

prestation på Hot och grad av skattad US. Antagandet bygger på US nära relation till 

ångestproblematik (Ding et al., 2014; Zhou et al., 2016) och ett flertal studier har hittat en 

uppmärksamhetsvridning inom ångestproblematiker (Cisler & Koster, 2010). Resultatet i 

denna studie hittar inte stöd för uppmärksamhetsvridning. Stenudd och Tholerud (2018) 

undersökte om uppmärksamhetsvridning fanns för US med hjälp av ett modiferat EST och de 
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fann inte heller några skillnader mellan neutrala ord och hotfulla ord och kunde inte påvisa 

uppmärksamhetsvirning för US. En förklaring av resultatet i nuvarande studie kan vara att 

ångestproblematik inte är en så pass stor del av US att det kan antas trigga en 

uppmärksamhetsvridning. US finns med i den svenska versionen av ICD-10 men inte i DSM-

5 (American Psychiatric Association, 2013). En förklaring till detta ger Bianchi, Schonfeld och 

Laurent (2015) som menar att forskningen säger att US är en form av depression och inte en 

differentierad psykopatologi och deras rekommendation är att tillståndet inte ska tas med i 

DSM. Lindeberg, Östergren och Lindbladh (2006) argumenterar på liknande sätt att US är ett 

unikt koncept med fokus på uttömning av energi och differentierat från depression och ångest. 

Vid en närmare undersökning av kriterierna för US i den svenska versionen av ICD-10 finns 

inte ångest och oro med som symtom, däremot består symtomen av fysisk och mental 

utmattning, kognitiva nedsättningar, sömnsvårigheter och fysiska symtom. En studie av 

Adamsson och Bernhardsson (2018) ger dock empiriska bevis för att ångest finns med som 

symtom för de som senare får en US-diagnos. De undersöker vad individer med US har sökt 

läkarhjälp för två år innan de fick diagnosen US och ångest/depression stod för 46% av 

orsakerna. Etiologin bakom US är stress och utvecklingsförloppet börjar med att individen 

utsätts för en eller fler stressorer under lång tid utan tillräckligt med utrymme för återhämtning. 

I denna uppvarvningsfas utvecklar individen ibland även ångestsymtom. Ångestsymtomen är 

dock bara ett av många symtom i den typiska sjukdomsbilden. Ett försök att förklara att det 

inte fanns någon skillnad på låg och hög skattning på SMBQ och prestation på Hot är att US 

huvudsakligen inte består av ångestproblematik. Det gör att de hotfulla orden som presenteras 

i testet inte aktiverar en uppmärksamhetsvridning vilket i sin tur leder till att det inte blir någon 

långsammare reaktionstid. 

Ytterligare ett försök att förklara resultatet i föreliggande studie är att testet inte var 

tillräckligt kognitivt krävande för att differentiera mellan låg och hög skattning på SMBQ och 

prestation på testet. Tidigare forskning (Oosterholt et al., 2012; Österberg et al., 2009) har visat 

att kognitiva nedsättningar endast kan identifieras när neuropsykologiska test var utmanande 

för de kognitiva förmågorna. Föreliggande studie följer originalmanualen om 90 sekunders 

testning. I framtida studier med hotfulla ord i ett modifierat SDMT är rekommendationen att 

förlänga testtiden för att på det sättet göra testet mer kognitivt krävande och därigenom 

differentiera mellan grupperna. 

Föreliggande studie är föremål för några begränsningar som behöver diskuteras. Först, 

SDMT är ett test som är lämpligt att använda vid gruppadministrering (Pereira, Costa, & 

Cerqueira, 2015; Strauss et al., 2006;) och det är ett erkänt lättadminstrerat test (Strauss et al., 

2006; Vogel, Stokholm, & Jörgensen, 2013). Testprokollet bestod förutom de tre testblocken 

även av informerat samtycke, bakgrundsfrågor och sist självskattningsformuläret SMBQ. Även 

om testprotokollet är lämpligt att använda i grupp och det är lättadministrerat krävs dock större 

förberedelser än vid enskild testning och att tiden är väl tilltagen för att kunna möta de 

situationer som kan uppstå med stora grupper. Exempel på sådana situationer som uppkom var 

att vissa deltagare inte förstod den standardiserade instruktionen, att några var långsammare än 

andra och att en grupp var mycket stor. Detta medförde att testtiden blev längre än den 

uppgivna och instruktionen till SMBQ förmedlades otydligt på grund av stress, både hos 

testledarna och deltagarna. Instruktionen till skattningen lyder “Var god och fyll i, i vilken mån 

dessa upplevelser vanligtvis förekommer hos dig under större delen av din dagtid” men det 

finns skäl att anta att denna del kan ha varit för otydligt förmedlad och att deltagarna svarat på 

frågorna efter hur stressade de kände sig direkt efter testningen. Självskattningarna ligger 

därför högre än vad som förväntades och detta medförde att fler deltagare än vad som kunde 

förväntas hamnade i gruppen med hög utmattning. Urvalet bestod av 90 deltagare och 34, vilket 

motsvarar 38%, av de hade så höga skattningar att de klassas som US enligt SMBQ-normer. 
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En masteruppsats (Stenudd & Tholerudd, 2018) som undersökte utmattning med SMBQ 

föregående termin identifierade endast 11 stycken i gruppen med hög utmattning. Nuvarande 

studie identifierade mer än 50 % fler i den gruppen. Det finns därför skäl att misstänka att flera 

av individerna i gruppen med hög utmattning inte lider av kognitiva nedsättningar eftersom de 

skattat sig efter hur kände sig direkt efter testningen och inte “större delen av dagen”. 

Begränsning nummer två beaktar urvalet. Urvalet bestod av ett bekvämlighetsurval av 

studenter på Umeå universitet. Slutsatser från en studie gjord på bekvämlighetsurval kan inte 

generaliseras till populationen i stort (Urbina, 2014). Samtliga deltagare var dessutom 

studerande och representerar inte den grupp som drabbas av US, vilket ofta är individer med 

arbete (Försäkringskassan, 2015). I framtida studier rekommenderas att använda ett 

randomiserat urval som representerar målpopulationen så att generella slutsatser kan dras. 

Sammanfattningsvis är föreliggande studie ett försök att utveckla ett test för screening 

av US i stora grupper. Ett neuropsykologiskt test är behäftat med fördelen att det inte krävs en 

subjektiv bedömning vilket självskattningsskalor kräver och kan därför ge en tydligare bild om 

en individ ligger i riskzonen för US. US är en fördelaktig psykiatrisk diagnos att screena för 

eftersom tiden för insjuknande ofta är lång och symtom finns med i ett tidigt skede (Adamsson 

& Bernhardsson, 2018). Lidandet för individ och kostnader för samhället kan reduceras kraftigt 

om identifiering sker innan den akuta fasen av US inträffar. Resultatet i studien är 

motsägelsefullt men bidrar med kunskap om hur och på vilka grunder ett screeningtest som 

grundar sig på EST och SDMT kan utvecklas.   
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