
 

 

 

 

 

 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Kandidatuppsats i logopedi, 15 hp 

Vårterminen 2012 

ISRN LIU-IKE/BSLP-G--12/009—SE 

 

 

Benämningsförmåga och språkförståelse  

hos äldre individer  

– Boston Naming test och Token test i en population 85-åringar 

 

 

 

 

Maria Rydin 

Sabina Suljanovic 

 

 



 

 

 

 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Kandidatuppsats i logopedi, 15 hp 

Vårterminen 2012 

ISRN LIU-IKE/BSLP-G--12/009--SE 

 

 

 

Benämningsförmåga och språkförståelse  

hos äldre individer  

– Boston Naming test och Token test i en population 85-åringar 

 

 

Maria Rydin 

Sabina Suljanovic 

 

 

Handledare:  

Jan Marcusson 



 

 

Naming ability and language comprehension  

in older individuals 

– Boston Naming test and Token test in a population of 85 year olds 

  

Abstract 

Well-established normative data for elderly adults is of great importance in order to 

distinguish between normal aging and signs of dementia. Short versions of Boston Naming 

test and Token test are included in screening batteries and frequently used in 

neuropsychological examinations. However, existing normative data for BNT30 and Token 

test include few individuals aged 80 years and above and are limited regarding to only include 

optimally healthy participants with high education level. This cross-sectional study includes 

213 cognitively intact 85-year-olds. The aim was to examine their results of naming 

performance and language comprehension measured with short versions of Boston Naming 

test (BNT30) and Token test, subtest V, then to compare the results of the present study with 

existing normative data for BNT30 and Token test. All participants were initially recruited in 

the Elderly in Linköping Screening Assessment (ELSA-85) project, a population-based study 

of 85-year-old residents of Linköping, Sweden. The results obtained in the present study 

regarding BNT30 (M = 24.71 ±3.13) and Token test (M = 4.88 ±1.05), show lower test scores 

with greater variance than those reported in existing normative data. Association between 

demographic variables and performance on the tests was also examined. Data presented in the 

study revealed that education and gender influence naming performance measured with 

BNT30. The normative data gathered from this study includes the largest sample so far of 

individuals over the age of 80 and is more demographically diverse than in previous studies. 

Therefore the norms provided in this study are more representative for cognitively intact 85-

year-olds. However, we question the validity of the version of Token test included in CAB 

(Cognitive Assessment Battery). 
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Sammanfattning 

Väl etablerade normativa data för äldre individer är av stor betydelse för att särskilja mellan 

normalt åldrande och tecken på demenssjukdom. Kortversioner av Boston Naming test och 

Token test ingår i screeningbatterier och används ofta vid neuropsykologiska undersökningar. 

Dock är befintliga normativa data för BNT30 och Token test begränsade vad gäller antalet 

individer över 80 år och inbegriper endast optimalt friska deltagare med hög utbildningsgrad. 

Denna tvärsnittsstudie inkluderar 213 kognitivt intakta 85-åringar. Syftet var att undersöka 

resultaten av benämningsförmåga och språkförståelse mätt med kortversioner av Boston 

Naming test (BNT30) och Token test (deltest V) samt att jämföra resultaten från denna studie 

med befintliga normativa data för BNT30 och Token test. Alla deltagare rekryterades 

ursprungligen till Linköping Screening Assessment (ELSA-85) projektet, en 

populationsbaserad studie med 85-åriga invånare i Linköping, Sverige. De resultat som 

erhållits i den aktuella studien avseende BNT30 (M = 24,71 ±3,13) och Token test (M = 4,88  

±1,05), visar på lägre resultat, med större variation, än vad som rapporteras i befintliga 

normativa data. Samband mellan demografiska variabler och prestation på testen undersöktes 

också. Data tyder på att utbildning och genus påverkar benämningsförmågan, mätt med 

BNT30. De normativa data från denna studie omfattar det hittills största urvalet individer över 

80 år och är mer demografiskt varierade än i tidigare studier. Därför är de normer som denna 

studie presenterar mer representativa för kognitivt intakta 85-åringar. Dock ifrågasätter vi 

validiteten av den version av Token test som ingår i KSB (Kognitiva Screening Batteriet). 
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Inledning 

Ordfinnandeproblem är vanligt förekommande vid normalt åldrande men kan också vara ett 

tidigt tecken på demenssjukdom (Albert, Heller, & Milberg, 1988; Saxton, Ratcliff, Munro, 

Coffey, Becker & Fried, 2000; Williams, Mack, & Henderson, 1989). Incidensen för 

demenssjukdomar ökar exponentiellt med stigande ålder och de allra flesta insjuknanden sker 

efter 80 års ålder (Marcusson, Blennow, Skoog, Wallin, & Röhl, 2011). Därför testas 

språkliga funktioner ofta i samband med basal kognitiv utredning (Nordlund, Rolstad, 

Hellström, Sjögren, Hansen & Wallin, 2005; Nordlund, Pahlsson, Holmberg, Lind, & Wallin, 

2011). Tillgång till adekvata normer är därför nödvändig och av stor vikt (Saxton et al., 2000).  

Benämningsförmågan är en av språkets grundläggande funktioner och involverar semantiska 

och lexikala processer. För att testa dessa används ofta ett benämningstesttest, Boston Naming 

test (BNT30) (Williams et al., 1989). De åldersnormerade studier som finns publicerade för 

BNT30 är dock begränsade eftersom de endast inkluderar upp till ett 60-tal individer över 80 

år (Fisher, Tierney, Snow, & Szalai, 1999; Jefferson, Wong, Gracer, Ozonoff, Green & Stern, 

2007; Saxton et al., 2000). De representerar dessutom en alltför homogen grupp vad gäller 

demografiska faktorer.  

En annan viktig språklig funktion är språkförståelse. För att undersöka lätta störningar i 

språkförståelse är Token test ett lämpligt bedömningsinstrument men även där är normativa 

data för individer över 80 år bristfällig (Nordlund et al., 2005).   

I en stor tvärsnittsstudie med 85-åringar i Linköpings kommun studerades bland annat 

kognitiva funktioner (Nagga, Dong, Marcusson, Skoglund, & Wressle, 2012). Ett syfte med 

ELSA-85 var att undersöka hur de kognitiva funktionerna ter sig i en äldre 

tvärsnittspopulation och relatera dessa till eventuell förekomst av sjukdom. Syftet med detta 

fördjupningsarbete är att undersöka hur språkfunktionerna benämning respektive 

språkförståelse ter sig i en hjärnfrisk population av 85-åringar och jämföra denna studies 

resultat med befintliga åldersdata. Är befintliga referensmaterial adekvata? 

Bakgrund 

I praktiken är behovet av väl etablerad normativ data stort eftersom det är viktigt att kunna 

skilja vad som faller inom ramen för normalt åldrande och vad som är tecken på begynnande 

demenssjukdom. Det är även viktigt att kunna relatera individens resultat till en jämförbar 
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åldersgrupp som tar hänsyn till kohorteffekter som kan påverka resultatet. Åldersnormerade 

kortversioner av BNT och Token test är tidsmässigt fördelaktiga både kliniskt och 

forskningsmässigt. Dessutom är kortversioner av testen fördelaktiga även för patienter 

eftersom de minskar risken för uttröttningseffekter och koncentrationssvårigheter. Detta gäller 

särskilt patienter med kognitiva svårigheter som lättare blir frustrerade och trötta vid långa 

testsessioner (Calero, Arnedo, Navarro, Ruiz-Pedrosa, & Carnero, 2002). Således är det 

viktigt att det finns åldersnormerade data för individer över 80 år, då denna åldersgrupp i 

praktiken testas frekvent med BNT och Token test vid neuropsykologisk utredning (Nordlund 

et al., 2011; Randolph, Lansing, Ivnik, Cullum, & Hermann, 1999). Därför borde normativ 

data för denna grupp vara väl etablerad. Vad är ett normalt resultat för en hjärnfrisk 85-åring 

och vad är sjukligt? 

ELSA-85 

Elsa-85 (Elderly in Linköping screening assessment) är en populationsstudie som 

genomfördes från mars 2007 till mars 2008. Syftet med studien var att undersöka och beskriva 

levnadsförhållandena, hälsa och hur utnyttjandet av sjukvården varit bland Linköpings 

kommuns samtliga 85-åringar. Studien resulterade i en stor databas med samlad demografi 

om denna population. Samtliga 85-åringar i Linköpings kommun (N=650) blev tillfrågade 

brevledes om de ville medverka i studien varav 496 individer, 307 kvinnor och 189 män, 

valde att medverka (Nagga et al., 2012). I samband med ELSA-85 testades bland annat 

benämningsförmåga med Boston Naming test och språkförståelse med Token test, som en del 

av ett större screeningbatteri för kognitiva funktioner, Kognitiva Screening Batteriet (KSB) 

(Nordlund et al., 2011). Den här uppsatsen är en fortsättningsstudie av ELSA-85 med 

inriktning på språkliga funktioner. 

Kognitiva screening batteriet (KSB) 

Det Kognitiva Screening Batteriet (KSB) är ett screeningbatteri som används i Sverige vid 

neuropsykologiska utredningar av äldre och som samtliga deltagare i denna studie genomgått. 

Screeningbatteriet är tänkt som ett komplement till Mini-Mental Test (MMT) (Folstein, 

Folstein, & McHugh, 1975) som testar allmän kognition. KSB består av sex delar varav två 

deltest screenar för språkliga funktioner. Dessa två test är Boston Naming test och Token test 

som båda tidigare visat sig vara känsliga för att identifiera lindrig kognitiv nedsättning 

(Nordlund et al., 2005). KSB inkluderar kortversioner av Boston Naming test (BNT30) och 

Token Test (en kortversion av deltest V) (Nordlund et al., 2011).  
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Normativ data för BNT30 

Det ursprungliga Boston Naming test utvecklades av Kaplan & Goodglass (1983). 

Standardversionen av testet omfattar 60 bilder (BNT60). Det har sedan dess gjorts flera 

kortversioner varav två 30-bilders versioner i vilken den ena innehåller de jämnt numrerade 

bilderna och den andra innehåller de ojämnt numrerade bilderna från det ursprungliga testet 

(Williams et al., 1989). Dessa två versioner har visat sig korrelera väl med standardversionen 

av testet (Saxton et al., 2000; Williams et al., 1989). Den jämna och ojämna versionen har 

även visat sig korrelera väl med varandra (Fisher et al., 1999; Saxton et al., 2000). I KSB 

återfinns den ojämna versionen av BNT30, (se bilaga 2). 

För personer över 80 år baseras åldersdata för BNT30 på ett fåtal individer och i ett fåtal 

studier (Fisher et al., 1999; Jefferson et al., 2007; Saxton et al., 2000). Tidigare studiers 

resultat är inkonsekventa kring huruvida ålder, kön och utbildning påverkar prestation på 

BNT30. Normativ data från Fisher (1999) inkluderar 30 personer från 61 till 84 år där det inte 

framgår hur många av dem som är över 80 år. I Fisher (1999) undersöks inte sambandet 

mellan utbildning, ålder och BNT resultat. Saxton (2000) baserar normativ data på 314 

individer från 65 till 90 år, varav 57 individer är mellan 80 och 90 år. Där hittas signifikant 

skillnad vad gäller ålder och utbildning, där äldre individer presterade sämre än yngre och där 

individer med hög utbildning presterade bättre än individer med låg utbildning. Normativ data 

från Jefferson (2007) inkluderar 219 individer från 57 år och uppåt där endast 16 individer är 

över 80 år. Jefferson (2007) rekommenderar ett gränsvärde på lägst 26 poäng för individer 85 

år eller äldre, baserat på definitionen av kognitiv nedsättning som -1,5 SD och -2,0 SD från 

medelvärdet. Signifikant skillnad hittas vad gäller utbildning och genus, där män presterar 

bättre än kvinnor, men ingen signifikant skillnad hittas vad gäller ålder. Detta förklaras av att 

den geriatriska grupp som studeras reflekterar eliten inom denna och är därför inte 

generaliserbar till hela geriatriska populationen (Jefferson et al., 2007). Normativ data i KSB 

på BNT30 baseras på 41 individer mellan 54 och 82 år där det inte framgår hur många som är 

över 80 år och där effekter av utbildning och genus är försumbara. Nordlund (2011) 

rekommenderar ett gränsvärde på 26±2 för individer mellan 80 och 89 år. 

Normativ data för Token test (KSB)  

Versionen av Token test som återfinns i KSB, som inkluderar sex uppmaningar och åtta 

figurer (se bilaga 1), är en kortversion av deltest V från De Renzi och Vignolos 

originalversion från 1962 (De Renzi & Vignolo, 1962). KSB refererar till normativa data från 
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en studie där 35 personer inkluderas och där medelåldern är 67 år (Nordlund et al., 2005). 

Dock baseras dessa data på deltest V i Token test for Children, en annan version av Token test 

av Frank Di Simoni (1978) (Nordlund, personlig kommunikation 23 januari, 2012). Det finns 

alltså inga befintliga åldersdata på kortversionen av Token test, deltest V, som används i KSB.  

Enligt Nordlund (2011) förutsätts individen klara av samtliga uppgifter i kortversionen av 

Token test i KSB oavsett ålder, genus och utbildning.  

Semantisk och lexikal funktion (Boston Naming test) 

Boston Naming Test är ett väl validerat benämningstest och ett lämpligt test för att utvärdera 

benämningsförmågan (Tallberg, 2005; Williams et al., 1989). Individen får bilder på objekt 

presenterade för sig och ska korrekt namnge vad bilderna föreställer med ett specifikt ord.  

För att benämna förmålet som visas på bilden krävs det att individen använder 

visuoperceptuella processer (ser bilden), semantiska processer (förstår ordets betydelse och 

dess konceptuella information), lexikala processer (plockar fram den fonologiska och/eller 

ortografiska formen av ordet) samt artikulatoriska processer (uttalar ordet), se Figur 1 

(Nicholas, Barth, Obler, Au, & Albert, 1997). Standardiserade ledtrådar kan ges om individen 

inte kan benämna bilden. Två typer av ledtrådar används. Individen ges först en semantisk 

ledtråd, då denne får information om antingen vilken kategori ordet tillhör, till exempel ”det 

är ett djur”, eller information om ordets funktion, ”det används i köket”. Om individen 

fortfarande inte har benämnt målordet ges en fonologisk ledtråd, då denne får det initiala 

ljudet i ordet. Orden i testet är uppdelade så att det inleds med enkla, okomplicerade ord 

(säng) för att längre fram i testet övergå till mer komplexa ord (sfinx). (Nicholas et al., 1997).  

Auditiv impressiv språkförståelse (Token test) 

Token test är ett väl validerat test som är känsligt för att upptäcka om mycket lätta störningar i 

språkförståelse finns (Apt, 2008; De Renzi & Vignolo, 1962; Spellacy & Spreen, 1969; 

Taylor, 1998; van Harskamp & van Dongen, 1977). De processer som är involverande i 

Token test inkluderar visuoperceptuella processer (se färg, form och storlek på figurerna), 

auditivt impressiva processer (höra uppmaningen och tolka dess innebörd) vilka består av 

semantiska processer (förstå de enskilda orden i uppmaningen för färg, form, storlek), 

syntaktiska processer (förstå kombinationen av ord och dess sammanhang i meningar) samt 

motoriska processer (utföra handlingen som uppmaningen kräver), se Figur 1.  

Upphovsmännen till originalversionen av Token Test, De Renzi och Vignolo (1962), ansåg att 

de test som fanns på den tiden, testade minnesförmågan snarare än språk förståelseförmågan. 
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Därför ställde de först upp en mängd krav med syfte att diagnostisera lätta störningar i 

språkförståelse och försökte därefter uppfylla dessa krav med Token test. Deras krav var att 

testet skulle ta rimlig tid att genomföra. Det skulle även innehålla så korta uppmaningar att 

normala, vuxna individer, oavsett ålder skulle kunna minnas dem. Den intellektuella 

svårighetsgraden skulle vara så låg som möjligt att alla individer, oberoende av IQ (inom 

rimliga gränser), skulle kunna utföra uppgifterna korrekt. Testet skulle endast kräva att man 

förstår de ord, som betecknar färg, storlek och form på figurerna i testet. (De Renzi & 

Vignolo, 1962) 

 

 

Figur 1. Från tanke till handling (Marcusson, 2011) 

 

Svårigheter med benämning 

Vid utförandet av testningen med BNT kan fonologiska och semantiska ledtrådar bidra till att 

överbrygga bristande benämningsförmåga. I en studie undersöktes benämningsförmåga 

relaterat till ålder hos individer mellan 30 och 80 år. Enligt Au et al (1995) reflekterar de 

förändringar i benämningsförmågan som observerats mer än enbart försämring i den lexikala 

framplockningen och kan även omfatta både semantiska och perceptuella aspekter. När man 

undersökte frekvensen av ledtrådar givna vid testning rapporterades att behovet av 

fonologiska ledtrådar var signifikant större hos den äldre gruppen samt den vanligaste typen 

av ledtråd given till äldre. Även semantiska ledtrådar ökade hos den äldre gruppen jämfört 

med den yngre vilket kopplas till äldres nedsatta perceptuella förmåga. Då den vanligaste 

typen av ledtråd är fonologisk, tyder detta på att de största svårigheterna hos äldre vid 
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benämning är att plocka fram den fonologiska/lexikala informationen för målordet. (Au et al., 

1995)  

Studier har visat att både antalet fel (benämna ett annat ord istället för målordet) vid 

benämning och speciella typer av fel ökar med ålder (Albert et al., 1988; Au et al., 1995). 

Semantiska fel, det vill säga omskrivningar, användandet av semantiskt lika ord, 

substantivering samt perceptuella fel är vanligast bland äldre. Individer tenderar att använda 

omskrivningar då de inte kommer på det specifika ordet. Genom att beskriva målordet får de 

därmed fler ledtrådar och mer tid på sig plocka fram det specifika målordet. Lexikala fel (att 

benämna fonologiskt lika ord eller icke-ord) ökar däremot inte med ålder (Au et al., 1995). 

Detta tolkas som att äldre individer inte har problem med ordets lexikala representation utan 

att de åldersrelaterade svårigheterna ligger i den lexikala framplockningen. (Albert et al., 

1988; Au et al., 1995) 

Andra studier rapporterar att den semantiska funktionen är välbehållen högt upp i åldern men 

att det är den lexikala framplockningen av ordets fonologiska och ortografiska form som 

försämras med åldern. (Burke, 1997; Burke, MacKay, Worthley, & Wade, 1991). I likhet med 

Burke (1997) och Au (1995) menar Albert (1988) att äldre individer har svårt att direkt 

använda ordets semantiska information för att benämna det. Individen förstår bilden, dess 

funktion, använder omskrivningar, benämner semantiskt liknande ord men har svårigheter att 

plocka fram målordet.  

Benämningsförmåga och ålder 

Förmågan att utöka sitt ordförråd är något som inte påverkas av ålder och äldre individer har 

oftast ett större ordförråd än yngre. Om det inte finns en ålderrelaterad effekt på benämning 

skulle det kanske förväntas att äldre individer lättare benämner föremål, givet att de har ett 

större ordförråd. (Verhaeghen, 2003) 

Tidigare tvärsnittsstudier har visat att ålder påverkar prestation på BNT60. 

Benämningsförmågan förändras genom livet; prestationen på BNT stiger i barndomen och 

fortsätter att förbättras ända upp i 40 års ålder för att sedan börja försämras vid 70 års ålder 

(Albert et al., 1988; Mackay, Connor, & Storandt, 2005; Saxton et al., 2000; Welch, Doineau, 

Johnson, & King, 1996). Enligt Heaton & Robert (2004) har ålder, för individer mellan 20 

och 85 år, en förklaringsgrad på nio procent av variansen i testresultaten. Det finns även en 

större spridning i poängresultaten hos äldre individer jämfört med yngre (Randolph et al., 

1999; Ross, Lichtenberg, & Christensen, 1995; Welch et al., 1996). Detta tyder på att somliga 
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individer behåller en god benämningsförmåga högt upp i åldern medan den försämras hos 

andra.   

Även longitudinella studier bekräftar att benämningsförmågan försämras med stigande ålder, 

mätt med BNT60, som inte helt förklaras av kohorteffekter (Au et al., 1995; Connor, Spiro, 

Obler, & Albert, 2004). Dock har effekten av ålder visat sig vara mindre i longitudinella 

studier än vad som rapporerats i tvärsnittsstudier. Detta beror delvis på att en del av de 

uppmätta åldersskillnaderna i tvärsnittsstudier kan förklaras av kohorteffekter, och delvis på 

att de uppmätta effekterna av ålder i longitudinella studier till viss del beror på en 

inlärningspåverkan (Connor et al., 2004). Connor (2004) har uppmätt att nedgången av 

benämningsförmågan motsvarar två procent per årtionde med accelererande effekt mätt på 

individer upp till 70 år. 

Trots att de största skillnaderna i benämningsförmåga vid normalt åldrande har observerats 

ske efter 70 års ålder i både tvärsnittsstudier och longitudinella studier (Albert et al., 1988; Au 

et al., 1995) finns det i befintliga referensmaterial till BNT30 få individer över 80 år 

inkluderade (Fisher et al., 1999; Jefferson et al., 2007; Saxton et al., 2000).   

Även kortversioner av Boston Naming test (BNT30, BNT15) har visat på en ålderseffekt 

(Kent & Luszcz, 2002; Saxton et al., 2000). Kent & Luszcz (2002) har i en longitudinell 

studie visat att nedgången på BNT15 är störst för individer över 80 år.  

Connor (2004) rapporterade att individer som presterat högt på BNT60 i yngre ålder visar en 

lägre nedgång över tid, mätt med 20 års intervaller. Detta förklaras av att en kombination av 

hög grad av utbildning, intelligens och en kognitivt utmanande och aktiv livsstil utgör ett 

skydd mot försämring av benämningsförmågan. 

Det finns även studier som hävdar att det inte finns någon ålderseffekt på benämning 

(Jefferson et al., 2007; LaBarge, Edwards, & Knesevich, 1986). Dock inkluderar LaBarge 

(1986) endast tre individer mellan 60 och 64 år och endast fem individer i åldern 80-85. 

Jefferson (2007) inkluderar 16 optimalt friska individer över 80 år med hög utbildningsgrad. 

Sliwinski, Lipton, Buschke & Stewart (1996) menar att den effekt av ålder på BNT som 

hittats i normativa studier förklaras av att dessa har inkluderat individer med demens; att låg 

prestation på BNT felaktigt kopplats till ålder när det egentligen beror på demens. Dock har 

Mackay (2004) visat att korrelationen mellan ålder och resultat på BNT inte skiljer sig mellan 

individer med demens jämfört med individer som noga screenats för sjukdomen. Trots att de 
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flesta individer med demens uppvisar större nedgång i benämning är det nämnvärt att inte alla 

presterar sämre. Testa (2004) menar att även om resultat på BNT försämras i takt med att 

sjukdomen progredierar, är BNT inte särskilt användbart för att identifiera tidiga stadier av 

demens. Även om det sker en försämring på BNT resultat i alla stadier av sjukdomen, är det 

endast vid medelsvår till svår demens som försämringen är allmänt förekommande (Testa et 

al., 2004).   

Andra faktorer som påverkar benämningsförmågan 

Även om minnesfunktionerna har en stor betydelse för alla typer av framplockning har man 

inte kunnat fastställa att det finns ett direkt samband mellan låga resultat på BNT och 

motsvarande på minnestest (Wechsler Memory Scale) hos friska äldre (Albert et al., 1988). 

Studier har visat att det finns flera andra faktorer som påverkar benämningsförmågan vilka 

inkluderar lexikala aspekter, utbildning och IQ, genus, tvåspråkighet och vokabulär. 

 Lexikala aspekter  

Vad som är lätt respektive svårt att benämna påverkas bland annat av hur ofta man använder 

ett ord. Hög-frekventa ord, det vill säga ord som används ofta, är lättare att benämna både vad 

gäller hastighet och precision (Randolph et al., 1999). Även åldern vid vilken ordet inpräglas 

har betydelse, där ord som lärs in tidigt i språkutvecklingen benämns snabbare (Morrison, 

Ellis, & Quinlan, 1992). Ordets frekvens och ålder då ordet inpräglas är i hög grad negativt 

korrelerade med varandra men det är oklart vilken variabel som är den mest betydelsefulla när 

det gäller benämning (Randolph et al., 1999).   

Utbildning och IQ 

Verbal intelligens och intelligenskvot (IQ) har visat sig påverka prestation på BNT60 (Albert 

et al., 1988; Killgore & Adams, 1999). Utbildning har rapporterats påverka prestationen både 

på långa och korta versioner av testet (Connor et al., 2004; Heaton, 2004; Jefferson et al., 

2007; Lansing et al., 1999; Randolph et al., 1999; Ross et al., 1995; Saxton et al., 2000; 

Tallberg, 2005; Welch et al., 1996). Dock är utbildning kopplat till intelligens då individer 

med hög IQ har fler års utbilning och har sannolikt exponerats för en större vokabulär, vilket 

ger högre resultat på BNT (Strauss, Sherman, Spreen, & Spreen, 2006). 

När normativ data för utbildning och kön tagits fram med BNT60 hos äldre (60-83 år) har de 

individer med utbildningsgraden gymnasienivå eller högre en stabil benämningsförmåga fram 

till 80 års ålder, medan individer med lägre utbildningsgrad än så visar nedgång i 
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benämningsförmåga redan vid 70 års ålder (Welch et al., 1996). Detta har även bekräftats av 

Connor (2004), där högutbildade individer har en lägre ålderseffekt på BNT resultat över tid.  

Genus 

När det gäller män och kvinnor och benämningsförmåga förklarar Jefferson (2007) att den 

uppmätta effekten av genus är kopplad till utbildning där kvinnor uppvisar sämre resultat än 

män vilket härleds till att högre utbildning inte är lika vanligt hos kvinnor i de äldre 

generationerna. Andra studier har visat att det kvarstår en könsskillnad även efter korrigering 

för utbildningseffekter. Detta har visat sig bero på att vissa ord i testet används mer av män. 

När man ersatt dessa ord med könsneutrala ord har det inte funnits någon signifikant skillnad 

mellan män och kvinnor (Lansing, Ivnik, Cullum, & Randolph, 1999). 

Tvåspråkighet 

Roberts (2002) jämförde individer med engelska som modermål med engelsk-spansktalande 

och engelsk-fransktalande individer med engelska som andraspråk. De fann att de tvåspråkiga 

grupperna fick liknande resultat på BNT. De tvåspråkiga grupperna presterade signifikant 

sämre än de med engelska som modermål. Därför är det inte lämpligt att använda normer som 

är baserade på individer med engelska som modersmål på individer som har engelska som 

andraspråk.  

Vokabulär 

En stor del av prestationen på BNT är kopplad till individens vokabulär. Eftersom faktorer 

som geografi, etnicitet, språk och kultur påverkar ordförrådet och således prestationen på 

BNT är det viktigt att normera testet specifikt för det språk och den kultur där det används 

(Strauss et al., 2006). Tallberg (2005) introducerade den svenska versionen av BNT60. Där 

analyserades orden från originalversionen och anpassades därefter till svensktalande 

individer. Analysen visade att inga bilder behövde bytas ut på grund av kulturella skillnader 

men däremot ändrades ordningen på bilderna till följd av att det skiljde sig i svårighetsgrad 

mellan de engelska och svenska orden.   

Det är också viktigt att ta hänsyn till normernas åldrande då vi, enligt den så kallade ”Flynn 

effekten”, tenderar att visa högre resultat på intelligenstest för varje år som går. Dessutom kan 

vissa ord som finns representerade i BNT vara föråldrade och behöva bytas ut. (Strauss et al., 

2006) 
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Faktorer som påverkar impressiv språkförståelse 

Pia Apt (2008) har utprovat och normerat en svensk version av Token test, originaltestet från 

De Renzi och Vignolo (1962), vilket består av fem deltest (I-V) med varierande grad av 

språklig komplexitet. Del I-IV bygger på samma svårighetsgrad i meningsbyggnad men där 

de olika delarna varierar i antal adjektiv (storlek/färg) medan del V innehåller en högre grad 

av grammatisk komplexitet. Hon fann att den sista delen i testet (deltest V), som innehåller 

komplex grammatik, genererade störst antal fel. Uppgifter i deltest V som innehöll frågor av 

typen ”Rör vid den röda cirkeln med den svarta fyrkanten” och ”Rör vid den röda cirkeln och 

den svarta fyrkanten” var de svåraste. Det visade sig att prestationen minskade med ålder. 

Individer äldre än 60 år presterade signifikant sämre på deltest V jämfört med individer 60 år 

eller yngre. Även högre utbildningsnivå resulterade i högre totalpoäng endast på deltest V. Ett 

signifikant samband hittades mellan tidsåtgång, utbildningsgrad och ålder; lägre utbildning 

samt högre ålder, medförde att det tog längre tid att utföra testet (Apt, 2008). Spellacy & 

Spreen (1969) i likhet med Boller & Vignolo (1966) fann att deltest V i Token test är 

likvärdigt med testet i sin helhet för att upptäcka lätta nedsättningar i språkförståelsen.  

Emery (1986) testade en kortversion av Token test på 20 individer mellan 75 och 93 år och 

fann att de presterade signifikant sämre än individer mellan 30 och 42 år. Den svenska 

normeringen av Token test inkluderar inte personer över 80 år vilket Apt (2008) motiverar 

med att det ”sällan har relevans för personer i denna åldersgrupp”. Hennes erfarenhet är att 

Token test ”framför allt är användbart för att testa yngre personer, där det finns krav på en 

hög förmåga att förstå det talade språket i arbetslivet eller vid fritidsaktiviteter” (s. 24).  

I en studie av Noll (1979) utfördes Token test med 25 individer med afasi med matchade 

kontroller, för genus, ålder (29-76 år) och utbildning. Del I-IV påvisade flest semantiska fel 

(fel färg/form/storlek) medan det i del V var vanligast med syntaktiska fel (fel 

ordning/preposition). I den sista delen, V, gjorde deltagarna i kontrollgruppen i snitt 2,2 fel. 

Varken kontrollerna eller individerna med afasi gjorde syntaktiska fel i del I-IV, och eftersom 

dessa delar följer samma meningsuppbyggnad tyder detta enligt Noll (1979) på att det endast 

är det verbala minnet som sätts på prov och förståelsen för färg/form/storlek medan del V 

testar den syntaktiska förståelsen. I likhet med Noll (1979) har Martin (1990) visat på att 

förståelsen för meningar med många ord men syntaktiskt okomplicerade påverkas av nedsatt 

korttidsminne medan förståelsen för syntaktiskt komplexa meningar inte gör det. 
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Resultat på Token test påverkas även av generell kognitiv förmåga då det har visat sig ha hög 

korrelation med MMT (Strauss et al., 2006). 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur benämningsförmåga och språkförståelse ter sig hos 

hjärnfriska 85-åringar med hjälp av de språkliga deltesten i Kognitiva Screening Batteriet 

(KSB) och sedan jämföra studiens resultat med befintliga åldersdata. 

Frågeställningar 

 

Påverkar utbildning och kön resultatet på testen?  

Är de normvärden för Boston Naming test och Token test som idag används för friskt 

respektive patologiskt adekvata?  

Metod 

Deltagare 

Samtliga deltagare i denna studie rekryterades ursprungligen till projektet ELSA-85 (Elderly 

in Linköping screening assessment). För att identifiera samtliga personer födda år 1922 

utnyttjades Skattemyndigheten. Detta resulterade i att 650 individer kontaktades brevledes 

med information om studien och med förfrågan om medverkan, där de intresserade skulle 

svara på ett frågeformulär som ett första steg i datainsamlingen. (Nagga et al., 2012) 

Av de 650 tillfrågade svarade 586 personer på inbjudan. Av de 64 som inte svarade var 12 

avlidna, övriga 52 svarade inte heller efter påminnelse. Av de totalt inkomna 586 svaren 

tackade 90 personer nej, övriga 496 personer valde att medverka i studien. Nästa steg i studien 

var att vid hembesök samla in ytterligare data. Här tackade 107 personer nej och 9 personer 

hade avlidit vilket resulterade i 380 hembesök. Det sista steget i datainsamlingen gjordes på 

geriatriska kliniken. Till detta tackade 38 personer nej och 4 personer hade avlidit. Totalt kom 

338 personer till kliniken. (Nagga et al., 2012) Där testades totalt 331 personer med 

benämningstestet Boston Naming test (BNT30) och 328 personer med Token test (Figur 2). 

Inklusionskriterierna för denna studie är att alla deltagare ska ha genomfört det sista steget i 

datainsamlingen (n=338) samt ha fullgjort testning med MMT, BNT30 och Token test.  
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Figur 2. Flödesschema för datainsamling och deltagare till ELSA-85 

 

För att kunna studera benämningsförmåga och språkförståelse i friskt åldrande är det viktigt 

att exkludera de variabler som kan påverka dessa förmågor negativt. Individer med sjukdomar 

som direkt påverkar den kognitiva funktionen; således personer med en sjukdomshistoria 

innehållandes neurologiska sjukdomar (stroke, lakunär infarkt, cerebral blödning, epilepsi, 

polio, Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom), demenssjukdomar, psykiatriska sjukdomar 

(psykos, affektivt syndrom), alkoholmissbruk samt individer med mindre än 25 poäng på 

MMT exkluderades (Folstein et al., 1975). Ytterligare 13 individer exkluderas på grund av 

misstänkt demens då de presterade undermåligt på klocktestet som testar spatiala funktioner. 

Ytterligare en person exkluderas på grund av svår depression. Detta resulterade i 213 

individer som vidare benämns som hjärnfriska. 

Datainsamling 

Svaren från det medskickade frågeformuläret innehållande frågor om exempelvis 

boendeform, boendesituation, civilstånd, familjesituation, socialt nätverk, utbildningsnivå 

(folkskola, läroverk, universitet/högskola), antal utbildningsår, yrke, antal yrkesverksamma 

år, motionsvanor, sjukdomshistorik, läkemedelsanvändning, hälsorelaterad livskvalité och 

behov av hjälp samlades in och dokumenterades. Datainsamlingen av sjukdomshistoria 
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samlades in med hjälp av informationen i frågeformuläret, angivet av 85-åringarna själva eller 

deras anhöriga, samt från individernas elektroniska journaler (Nagga et al., 2012). 

Forskningsteamet granskade frågeformulären, ansvarig sjuksköterska samlade in 

sjukdomshistoria från journalerna och ansvarig läkare slutförde datainsamlingen genom att 

kontrollera att all sjukdomshistoria var korrekt dokumenterad (Dong, Unosson, Wressle, & 

Marcusson, 2012).  

Vid de 380 hembesöken samlades data in bland annat vad gäller ADL (aktiviteter i dagliga 

livet), utnyttjandet av hemtjänst och färdtjänst, personligt larm och andra tekniska hjälpmedel 

(Nagga et al., 2012).  

I det sista steget av datainsamlingen på geriatriska kliniken gjordes undersökningar av 

funktionell mobilitet (Dong et al., 2012). Här genomförde arbetsterapeuter från geriatriska 

kliniken även testning av kognitiva funktioner med MMT (Folstein et al., 1975) och KSB 

(Nordlund et al., 2011) i vilket benämningstestet Boston Naming Test (BNT30) och Token 

test (kortversion av subtest V) ingick. 

Etiska överväganden 

Forskningsetiska rådet i Linköping godkände ELSA-85 projektet (Dnr 141-06, Linköping), 

och gav även tillstånd att få ta del av information ur journalerna, vilka tillhandahölls av 

Linköpings landsting.  Skriftliga samtycken erhölls från samtliga individer eller deras 

anhöriga. Under ELSA-85 projektets gång informerades individerna om att deltagandet var 

frivilligt och när som helst kunde avbrytas. 

Utvärdering av benämning och språkförståelse 

Token test (kortversion av subtest V) 

Testmaterialet i kortversionen av deltest V består av åtta plastfigurer (tokens) och sex 

uppmaningar (se bilaga 1). Figurerna har olika färg (röd, blå, grön, vit) och form (cirklar och 

kvadrater). Token test utfördes genom att testledaren lade fram åtta tokens framför individen 

och gav därpå sex uppmaningar, en i taget, varpå individen skulle följa uppmaningarna. Att 

upprepa hela uppmaningen vid behov var tillåtet en gång. Totalpoängen (0-6) räknades ut 

genom att man fick 1 poäng per korrekt utförd uppmaning. (Nordlund et al., 2011) 

Boston Naming test (BNT30) 

Benämningstestet består av 30 svartvita bilder föreställande olika föremål med varierande 

svårighetsgrad (säng-gradskiva) vilka individen ska benämna (se bilaga 2). Testet 
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genomfördes så att den sammanlagda summan av korrekt namngivna bilder, vid spontan 

benämning samt efter tilldelning av en semantisk ledtråd, räknades med i totalpoängen givet 

en tidsgräns på 20 sekunder per bild. Individer utan demenssjukdom och afatiska besvär 

påbörjade testningen med bild 15. Om individen misslyckades med att benämna de första fyra 

bilderna korrekt gick man tillbaka till bild 14 och fortsatte bakåt tills dess att individen 

benämnt fyra bilder korrekt i följd. Därefter fortsatte man från den bild där testningen tidigare 

avbröts. Totalpoängen (0-30) räknades ut med antalet korrekt benämnda bilder inklusive de 

första 14 som inte presenterades men som patienten förutsattes kunna benämna korrekt 

eftersom de första 14 har en lägre svårighetsgrad. 

Mini-mental test (MMT) 

MMT är ett test som ger en grov uppskattning av olika kognitiva funktioner och används idag 

huvudsakligen vid Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Det innehåller delar 

som mäter minne, språk, orientering och logisk-spatial förmåga. MMT är inte ett specifikt 

språkligt test utan testar allmän kognition och poängsätts från 0 till 30. Poäng mellan 25 och 

30 anses vara inom normalgränsen för detta test (Folstein et al., 1975). MMT används i den 

här studien för att ytterligare karaktärisera studiens deltagare. 

Statistisk analys 

Normalfördelad data presenteras som medelvärden med standarsavvikelse (SD). Jämförelser 

av nominaldata gjordes med chi-square test (Fisher exact test användes vid behov). För analys 

av kontinuerlig data med normal distribution användes oberoende t-test, envägs-ANOVA och 

Bonferroni för post-hoc test. Oberoende t-test användes för jämförelser mellan genus och 

testresultat. Envägs-ANOVA användes för jämförelser mellan antal utbildningsår och 

testresultat. För data som inte nådde upp till kraven för normal distribution användes Kruskal-

Wallis test. För ANOVA rapporterades effektstorlek partial eta squared (ɳ
2
). För samtliga 

analyser sattes på förhand signifikansnivån till α = ,05.  

Korrelationer för normalfördelad data räknades ut med Pearsons r (r). Multipel linjär 

regression (metod: enter) användes för att analysera effekter av antal utbildningsår och genus 

på BNT30 samt för att korrigera för sociodemografiska faktorer (utbildning, boendesituation) 

mellan genus och BNT30 resultat. Variablerna civilstånd, socioekonomisk status och antal 

yrkesverksamma år uteslöts på grund av hög korrelation och kolinjäritet med övriga variabler.  
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Effektstorlek för två oberoende grupper beräknades med Cohen’s-d samt för jämförelser 

mellan två populationers medelvärden med hänsyn till sampelstorlek (Cohen, 1988; 

Thalheimer & Cook, 2002).  

Resultat 

 

Deltagarnas demografi 

Information om deltagarnas demografi presenteras i Tabell 1. Av 213 individer bor 206 

(96,7%) i lägenhet eller villa och endast 7 personer (3,3%) i servicehus eller på 

ålderdomshem. Totalt bor 87 (41%) individer tillsammans med sin partner eller barn och 126 

(59%) individer bor ensamma. De flesta är änkor eller änklingar (49%), 42% är gifta och 9% 

är ogifta. Vidare har 22 individer (10%) rapporterat avsaknad av barn. Majoriteten har 

anhöriga (77%) och vänner (94%) i närheten och 34% har kontakt med grannar. Vad gäller 

utbildning har 143 individer (67%) gått enbart folkskola, 48 individer (23%)  gick även 

läroverk och  22 individer (10%) fortsatte till universitet eller högskola. Tabellen visar vidare 

antal utbildningsår, där 81 individer (39%) gått enbart 6 år i skolan, 66 individer (31%) har 

gått 7-9 år och 63 individer (30%) har gått i skolan 10 år eller mer. Medelvärdet för antal 

utbildningsår för hela populationen är 8,5 år (3,32 SD). Slutligen vad gäller socioekonomisk 

status har 98 individer (47%) låg status, 97 individer (46%) har medelhög status och 15 

individer (7%) har hög status. 

Deskriptiv statistik av 85-åringarnas demografiska information (se Tabell 1) visar 

variablernas förhållanden mellan 118 kvinnor och 95 män. Signifikant skillnad mellan män 

och kvinnor finns vad gäller boendesituation (p < ,001), där fler kvinnor bor ensamma. Vidare 

finns signifikant skillnad i civilstånd (p < ,001), där fler män är gifta och fler kvinnor är 

änkor. Vad gäller utbildning har kvinnor signifikant lägre utbildningsnivå (p < ,001), 

detsamma gäller antal utbildningsår (p < ,02). Signifikant skillnad finns även i antal 

yrkesverksamma år (p <,001) där män arbetat fler år. Även socioekonomisk status (Dutton, 

1989) skiljer sig signifikant (p < ,003) mellan män och kvinnor, där fler kvinnor har lägre 

status.  
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Tabell. 1 Deltagarnas demografiska information (%) 

Variabler Total 

     n=213* 

Kvinna 

n=118 

Man 

n=95 

p-värde 

Boendeform    ,618** 

    Lägenhet/Villa 206 (96,7) 114 (96,6) 92 (96,8)  

    Servicehus/Å-hem 7 (3,3) 4 (3,4) 3 (3,2)  

Boendesituation    <,001 

    Ensamboende 126 (59) 89 (75) 37 (39)  

    Sambo/barn 87 (41) 29 (25) 58 (61)  

Civilstånd    <,001 

    Gift/Sambo 90 (42) 30 (25) 60 (63)  

    Ogift 18 (9) 10 (9) 8 (9)  

    Änka/änkling 105 (49) 78 (66) 27 (28)  

Familj    ,322 

     Inga barn 22 (10) 10 (8,5) 12 (13)  

     Barn 191 (90) 108 (91,5) 83 (87)  

Socialt nätverk     

     Anhöriga i närheten 165 (77) 89 (75) 76 (80) ,317** 

     Vänner i närheten 195 (94) 107 (93) 88 (95) ,943 

     Kontakt m. grannar 72 (34) 34 (29) 38 (40) ,076 

Utbildningsnivå    <,001 

    Folkskola 143 (67) 91 (77) 52 (55)  

    Läroverk 48 (23) 22 (19) 26 (27)  

    Universitet/högskola 22 (10) 5 (4) 17 (18)  

Antal utbildningsår    ,012 

     6 år 81(39) 52 (45) 29 (31)  

     7-9 år 66 (31) 38 (33) 28 (29)  

     10 år eller mer 63 (30) 25 (22) 38 (40)  

Antal yrkesverksamma år    <,001 

     5-15 23 (12) 23 (22) 0 (0)  

     16-25 28 (14) 28 (27) 0 (0)  

     26-40 52 (26) 32 (31) 20 (22)  

     41-50 70 (36) 16 (16) 54 (58)  

     51 eller mer 23 (12) 4 (4) 19 (20)  

Socioekonomisk status    ,002 

    Låg 98 (47) 67 (58) 31 (33)  

    Medel 97 (46) 43 (37) 54 (57)  

    Hög 15 (7) 6 (5) 9 (10)  

    Chi-test om inte annat anges.** Fisher exact test. *Vänner i närheten; 5 saknas, Kontakt m. grannar; 1 saknas, 

Socio-ekonomisk status; 3 saknas, Antal yrkesverksamma år, 17 saknas varav 1 man. P-värde för jämförelse 

mellan genus. Signifikanta skillnader vad gäller boendeform, boendesituation, civilstånd, utbildningsnivå och 

socioekonomisk status. 
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Fördelning av poängsresultat 

Figur 3 och Figur 4 visar fördelningen av resultatet på BNT30 respektive Token test för 

studiens hjärnfriska 85-åringar (n=213). Figur 3 visar att minimum värdet för BNT30 är 17 

poäng och maximum 30 poäng. För Token test, i Figur 4, är minimum 1 poäng och maximum 

6 poäng.  

  

Figur 3. Fördelning av resultat på BNT för hjärnfriska 85-åringar 

 

                            

Figur 4.  Fördelning av resultat på Token test för hjärnfriska 85-åringar 



18 

 

Tabell 2. Fördelning av testresultat av MMT, BNT30 och Token mellan kvinnor och män  

Oberoende t-test. P-värde för jämförelser mellan män och kvinnor. Signifikant skillnad på BNT mellan män och 

kvinnor.  

 

 

Jämförelser av BNT, Token och MMT resultat i relation till genus och 

utbildning 

Medelvärdet för totalt 213 individer i åldern 85 år (se tabell 2) för BNT30 är 24,71 (SD 3,13), 

för MMT är medelvärdet 28,38 (SD 1,27) och för Token test är medelvärdet 4,88 (SD 1,05). 

Signifikant skillnad mellan män och kvinnor finns vad gäller resultat på BNT30 (t= 3,459,  

p < ,002, Cohen’s d = ,48), där kvinnor 24,06 (SD 3,22) presterar sämre än män 25,52 (SD 

2,84). Vad gäller utbildning och resultat på BNT30, Token och MMT (se tabell 3) finns det 

signifikant skillnad mellan antal utbildningsår och resultat på BNT30 (f = 4,500, p<,02,  

ɳ
2
 = ,0416). Vidare visar post-hoc test att skillnaden ligger mellan de individer med 6 års 

utbildning och de individer med 10 års utbildning eller mer (p < ,02, Cohen’s d
 
= ,49), där de 

med lägre antal utbildningsår 24,15 (SD 3,00) presterar sämre än de med fler antal 

utbildningsår 25,67 (SD 3,25).  

Skillnaderna mellan män och kvinnor och prestation på BNT30 kvarstår efter att kontroll av 

utbildningseffekter (R
2
 = ,044, p =,008, β = 1,139) och andra möjliga påverkande faktorer 

(boendesituation och civilstånd) mellan män och kvinnor har gjorts (R
2
 = ,046, p = ,019,  

β = 1,082). 

 

 

 

 

 

 

Karaktär 
 

 

Total 

n = 213 

 

Kvinna 

n = 118 

 

Man 

n = 95 

 

p-värde 

MMT (±SD) 28,38 (1,27) 28,42 (1,35) 28,33 (1,16) ,613 

BNT30 (±SD) 24,71 (3,13) 24,06 (3,22) 25,52 (2,84) ,001 

Token (±SD) 4,88 (1,05) 4,91 (1,04) 4,85 (1,06) ,708 
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Tabell 3.  Fördelning av BNT, MMT och Token resultat uppdelat efter antal utbildningsår 

 

Karaktär 
 

 

Total 

n = 210 

 

6 år 

 

7-9 år 

 

10 + år 

 

 

p-värde 

MMT (±SD) 28,38 (1,28) 28,15 (1,29) 28,5 (1,27) 28,56 (1,24) ,107* 

BNT (±SD) 24,75 (3,10) 24,15 (3,00) 
a
 24,61 (2,91) 

b
 25,67 (3,25) 

c
 ,012*

abc
 

,010Ϫ ac
 

Token (±SD) 4,89 (1,05) 4,69 (1,16) 4,98 (0,94) 5,05 (0,99) ,140ᴥ 

*one-way ANOVA; 
Ϫ 

Bonferroni metod för post-hoc test. ᴥ Kruskall-Wallis test.  P-värde för jämförelser mellan 

de tre grupperna. Signifikanta skillnader mellan 6 års utbildning och 10 års utbildning eller mer (
a
 och 

c)
 på BNT.  

 

Variabler relaterade till prestation på BNT 

Vid regressionsanalys av BNT30 prestation, förklarade variablerna genus (p = ,008, β =1,139) 

och utbildning (p= ,012, β = ,164) tillsammans 8% av variationen (R
2
=,080).  

 

Normativa data för BNT30  

Eftersom prestationen på BNT30 påverkades signifikant av genus (p < ,002) och antal 

utbildningsår (p < ,02) är tabellerna som avser normativa data uppdelade med detta i åtanke. I 

Tabell 4 presenteras data efter genus uppdelat på 6 årsutbildning, 7-9 års utbildning och 10 års 

utbildning eller mer. I Tabell 5 presenteras data i fem utbildningsårsspann (6 år, 7-8 år, 9-12 

år, 13-15 år och 16-22 år), detta för att underlätta för jämförelser med andra normativa data 

(se tabell 6).  
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Tabell 4. Resultat på Boston Naming Test (BNT30) för hjärnfriska 85-åringar uppdelat på 

genus och utbildningsår  

 

Genus,  

utbildningsår 

 

Antal (%) 

 

 

Min 

 

Max 

 

M (SD) 

 

– 1,5 SD 
 

 – 2,0 SD 

Kvinna       

     6 år 52 (64,2) 17 28 23,9 (3,17) 19,15 17,56 

     7-9 år 38 (57,6) 17 29 23,9 (2,87) 19,60 18,16 

     10 år + 25 (39,7) 19 30 25,0 (3,67) 19,50 17,66 

Man       

     6 år 29 (35,8) 17 30 24,66 (2,64) 20,70 19,38 

     7-9 år 28 (42,4) 17 30 25,57 (2,73) 24,20 20,11 

     10 + år  38 (60,3) 18 30 26,13 (2,97) 24,65 20,19 

 

 

Tabell 5. Resultat på Boston Naming Test (BNT30) för hjärnfriska 85-åringar uppdelat på 

antal utbildningsår 

 

Utbildningsår 

 

Antal (%) 

 

 

Min 

 

Max 

 

M (SD) 

 

– 1,5 SD 
 

 – 2,0 SD 

    6 år 81 (39) 17 29 24,15 (3,00) 19,65 18,15 

    7-8 år 57 (27) 17 29 24,46 (2,93) 20,07 18,60 

    9-12 år 47 (22) 19 30 25,45 (3,15) 20,38 19,15 

   13-15 år 14 (7) 18 30 25,57 (3,98) 19,60 17,59 

   16-22 år 11(5) 24 30 26,64 (2,06) 23,55 22,52 

 

Jämförelser med andra normativa data för BNT30 

För jämförelser med andra normativa data som avser personer över 80 år visar Tabell 6 den 

pågående studiens resultat i relation till övriga normativa data för BNT30. Resultaten visar 

hur mycket medelvärdet för individer över 80 år och prestation på BNT skiljer sig från den 

pågående studiens medelvärde med hänsyn till sample-storlek. En effektstorlek (Cohen’s d) 

på över ,80 indikerar stor skillnad (Cohen, 1988). Resultaten visar stor skillnad i fem av åtta 

medelvärden jämfört med den pågående studiens medelvärde för BNT30. Skillnaderna mellan 

studierna är även stor vad avser antalet individer där det i den föreliggande studien inkluderas 

övervägande flest individer över 80 år.  
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Tabell 6. Samlade normativa data för Boston Naming Test (BNT30) för personer över 80 år. 

 

Studier 

 

Antal 

(n) 

 

Ålder 
 

 

BNT30 

  (SD) 

 

Cohen’s d  

 

Pågående studie 213 85 24,7 (3,1)  

Fisher (1999) 30 61-84 27,1 (2,0) 0,80 

Jefferson (2007) 16 85+ 28,9 (1,4) 1,40 

Saxton (2000) 13 80-90 20,6 (5,3)* 1,64 

 4 80-90 19,5 (7,6)** 3,50 

 11 80-90 25,4 (2,9)*** 0,16 

 21 80-90 25,5 (3,5)**** 0,02 

 8 80-90 24,6 (5,3)***** 0,26 

Nordlund (2011) 41 54-82 28,0 (1,6) 1,12 

*4-8 års utbildning, **9-11 års utbildning, ***Läroverk,****13-16  års utbildning, ***** 17 års utbildning. 

 

Jämförelser i totalpopulationen 

För att testa hur utfallet av de normativa data som tagits fram för hjärnfriska 85-åringar blir i 

en totalpopulation visar Figur 5 spridningen av prestation på BNT på den ursprungliga 

populationen (n=331). Alltså alla hjärnfriska individer tillsammans med de individer som 

tidigare exkluderats. För individer som befinner sig -1,5 SD från medelvärdet är värdet 15,2 

poäng och individer -2,0 SD från medelvärdet placeras på 12,9 poäng.  

                    

Figur 5. Fördelning av resultat på BNT för totala populationen 85-åringar (n=331) 
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Diskussion 
 

Språkfunktionerna benämning och språkförståelse mätt med BNT30 och en kortversion av 

Token test utvärderades i en stor kohort 85-åringar och normativa data för gruppen 

presenterades efter utbildning och genus. Jämfört med befintliga normativa data för personer 

över 85 år framgår det utifrån våra resultat att kraven på vad en hjärnfrisk 85-åring kan 

prestera på BNT30 bör sänkas. De gränsvärden som rekommenderas av Nordlund (2011) på 

lägst 24 poäng skulle innebära att friska individer klassas som sjuka. Detsamma gäller den 

rekommendation, på 26 poäng, som Jefferson (2007) framhåller. 

Medelvärdet (4,88) som presenteras i denna studie vad gäller Token test, är betydligt lägre än 

den norm som Nordlund (2011) hänvisar till i KSB. Nordlunds gränsvärde på sex poäng 

skulle innebära att resultatet för 66 procent av individerna i denna studie klassas som 

avvikande. I likhet med Noll (1979), som fann att en kontrollgrupp mellan 29 och76 år i snitt 

gjorde 2,2 fel på deltest V i Token test, vilket kortversionen i KSB är baserad på, visar även 

denna studie att det rimligen inte kan förväntas av 85-åringar att klara samtliga uppmaningar i 

Token test som inkluderas i KSB. Även Emery (1986) och Apt (2008) bekräftar att äldre 

individer presterar signifikant sämre än yngre individer.  

Eftersom spridningen på testresultatet i denna studie är allt ifrån 1 till 6 poäng är det svårt att 

uttala sig om normvärden. Istället bör validiteten av den version av Token test som finns i 

KSB ifrågasättas då det är en kortversion av ett deltest i Token test, där endast sex av de 21 

ursprungliga uppmaningarna inkluderas. Strauss (2006) föreslår att Token test bör 

kompletteras med andra språkförståelse test då testet bygger på endast ett fåtal stimuli. Det 

kan även finnas andra förklaringar, förutom rent språkliga, till varför äldre individer presterar 

undermåligt på Token test (Strauss et al., 2006). Vanliga faktorer som förknippas med 

normalt åldrande, exempelvis, nedsatt syn och hörsel, fördröjd svarstid, utmattning och 

nedsatt fingerfärdighet, kan påverka individens prestation. Rao (1990) menar att Token test 

försätter individen i en artificiell testsituation och har därför lägre ekologisk validitet än 

andra, funktionella, språkförståelsetest. Således kan äldre individer prestera betydligt sämre i 

testsituationer som minimerar den kontextuella informationen. Rao (1990) menar att 

språkförståelse hos äldre bör utvärderas med funktionella språkförståelsetest eftersom dessa är 

mer verklighetsförankrade.  
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Att tidigare studier visat på högre medelvärden på BNT30 för individer över 80 år kan 

förklaras med att de inkluderat få individer i denna ålderskategori. Eftersom det har 

observerats att benämningsförmågan vid normalt åldrande förblir stabil ända upp i 60 års 

ålder och därefter successivt börjar försämras från 70 års ålder med accelererande effekt, med 

störst nedgång i 80 års ålder (Albert et al., 1988; Au et al., 1995; Connor et al., 2004; Kent & 

Luszcz, 2002; Saxton et al., 2000) är det föga förvånande att individer över 80 år presterar 

sämre på benämningstest. Dock visar våra resultat, där flest 85-åringar inkluderats, att det 

finns en större variation i prestation på BNT30 hos hjärnfriska individer än i de studier vi 

jämfört med (se tabell 6). Detta fenomen har även observerats i andra studier som studerat 

benämning med BNT60 där de inkluderar en större, mer heterogen grupp i denna 

ålderskategori (Randolph et al., 1999; Ross et al., 1995). 

Tidigare studier som presenterar normativa data för BNT30 skiljer sig på vilket sätt data 

presenteras, där Jefferson (2007) använder 10-årsspann medan Saxton (2000) använder en 

medelpunktsålder från ett överlappande spann mellan 70 och 90 år. Jefferson (2007) 

inkluderar i sin geriatriska grupp, bestående av 219 individer, endast 16 individer i 85 års 

ålder och hävdar att det inte finns någon åldersrelaterad skillnad i benämning. En förklaring 

till detta kan vara att jämförelser mellan snäva åldersspann kombinerat med få individer över 

80 år kan dölja en verklig åldersskillnad, eller som de själva uppger, att deras 80-åringar 

representerar en geriatriskt överlägsen grupp vars resultat inte kan generaliseras till andra 

individer i 80 års ålder. Fisher (1999) presenterar normativa data, inkluderande 30 personer i 

ett åldersspann mellan 60 och 88 år, vilket vi inte anser är representativt för personer över 80 

år då väldigt få i denna åldersgrupp inkluderats. 

I likhet med Jeffersson (2007) och Saxton (2000), hittades signifikanta skillnader i BNT30 

prestation vad gäller utbildning. Till skillnad från deltagarna i vår studie har Jefferson (2007) 

en mer homogen grupp vad gäller utbildning, där majoriteten har 12 års utbildning eller mer. 

Vad gäller den aktuella studiens medelvärde har Saxton (2000) liknande resultat i 

utbildningsspann 13-16 år, läroverk och 17 års utbildning, där det även inkluderas flest 

individer över 80 år jämfört med de andra studierna. 

Signifikanta skillnader vad gäller genus och BNT30, där män presterar bättre, har även 

rapporterats i Randolph (1999) där uppmätt effektstorlek visar på en icke försumbar siffra 

(0,5) som är förenlig med denna studies resultat (0,48).  Jefferson (2007), som också hittar en 

skillnad mellan män och kvinnor, förklarar att de uppmätta skillnaderna endast tros spegla en 
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generationseffekt då män har högre utbildning än kvinnor. De resultat som presenteras i denna 

studie visar dock att det kvarstår en skillnad även efter korrigering för demografiska 

skillnader mellan män och kvinnor (utbildning, boendesituation) vilket kontraherar den 

allmänna tron att kvinnor generellt är bättre på språkliga uppgifter. Skillnader mellan män och 

kvinnor och prestation på BNT, oberoende av utbildning, har även bekräftats i tidigare studier 

(Lansing et al., 1999; Welch et al., 1996), och där framkommer det att i BNT finns bilder som 

är till fördel för män. Lansing (1999) bekräftar att versioner av både BNT30 och BNT60 

använder könsdiskriminerande bilder och tar i sin studie fram en könsneutral version. 

Eftersom benämningsförmågan påverkas av hur ofta ett ord används (Randolph 1999) är ord 

som används mer av män således lättare för dem att benämna. Randolph (1999) visar i sin 

studie att män presterar signifikant bättre på följande bilder: vulkan, pil, bäver, igloo, domino, 

pelikan, pyramid, regel, sfinx, ok och gradskiva. Detta kan vara en möjlig förklaring till de 

könsskillnader vi hittat då dessa 11 ord inkluderas i den version av BNT30 som återfinns i 

KSB.    

Regressionsanalysen visade att utbildning och genus tillsammans förklarar åtta procent av den 

totala variationen i BNT30 resultat hos 85-åringar. Det finns flera andra möjliga faktorer som 

kan bidra till variationen i BNT hos äldre. Förutom lexikala aspekter, vokabulär och verbal 

intelligens inkluderas även ”normalt” åldrande av hjärnan, försämrad generell hälsostatus 

samt minskad kognitiv aktivitet (Zec, Markwell, Burkett, & Larsen, 2005). Vad gäller 

cerebrala förändringar är det känt att antalet neuron i subkortikala kärnor i hjärnan minskar 

vid normalt åldrande vilket påverkar produktionen av neurotransmittorer och leder till 

minskad transmittorsubstans i hjärnbarken, särskilt vad gäller dopamin, acetylkolin och 

noradrenalin (Albert, 2002). Detta medför bland annat en försämrad förmåga att kvarhålla 

uppmärksamhet och en försämrad reaktionsförmåga. Förändringar sker även i myelinet 

(Nielsen & Peters, 2000), vilket gör att äldre personer behöver längre tid på sig att utföra 

saker. Antalet sjukdomar och medicinering ökar i takt med ålder vilket även kan påverka 

kognitiva förmågor (Arvanitakis, Wilson, Bienias, Evans, & Bennett, 2004). Vidare är det 

känt att graden av kognitivt utmanande aktiviteter minskar efter pensionering vilket bidrar till 

kognitiv nedgång (Zec, 1995). En hypotes är att en kombination av hög intelligens, hög 

utbildning och en kognitivt aktiv livsstil utgör en slags reservkapacitet som bättre står emot 

tidig degeneration av hjärnan (Connor et al., 2004; Zec, 1995). Flera av dessa variabler skulle 

kunna bidra till individuella skillnader i den lexikala framplockningen, mätt med BNT30, som 

observerats i denna studie - alla inom ramen för effekter av ”normalt” åldrande.  
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Att studera en population av 85-åringar innefattar en risk att inkludera individer i begynnande 

stadier av demenssjukdomar då de flesta insjuknar efter 80 års ålder (Marcusson et al., 2011). 

Även om denna studie noga exkluderat individer som enligt omfattande screeningtest 

indikerat möjlig mild demens kan det ändå finnas individer i det prodromala stadiet av 

sjukdom som inte exkluderats. Trots att BNT är känsligt för Alzheimers sjukdom (Fisher et 

al., 1999; Lansing et al., 1999; Testa et al., 2004; Williams et al., 1989) har det visat sig att 

testet inte är lika känsligt för det allra tidigaste stadiet av sjukdomen (Mackay et al., 2005; 

Testa et al., 2004). Mackay (2005) drar i sin studie slutsatsen att det negativa sambandet 

mellan ålder och benämning inte kan förklaras av att man inkluderar personer i tidiga stadier 

av demens. Risken är därmed liten att individer i det prodromala stadiet nämnvärt skulle 

påverka denna studies resultat.  

Fördelarna med studien är först och främst att en stor population individer över 80 år 

inkluderas jämfört med tidigare studier. Dessutom inkluderas individer med stor demografisk 

variation. Till skillnad från Jefferson (2007) som endast inkluderar en optimalt frisk geriatrisk 

elit, återger denna studie en mer representativ bild av verkligheten. 

Studien har också begränsningar. En begränsning skulle kunna vara att de 85-åringar som 

studeras endast rekryterades från Linköpings kommun. Därför kan generaliserbarhet 

ifrågasättas. En annan begränsning är att endast 52 procent av de 650 tillgängliga 85-

åringarna slutförde det sista steget i datainsamlingen i ELSA-85 projektet. En tredje 

begränsning är att endast 85-åringar inkluderades i studien och att de normer som föreslås här 

endast kan generaliseras till 85-åriga individer.   

 

Slutsats 

Konklusionen av denna studie är att befintliga normativa data för individer över 80 år vad 

gäller BNT30 är inte adekvata. De normer som används idag innebär att många individer 

felaktigt klassas som patologiska. Enligt de gränsvärden som Nordlund (2011) 

rekommenderar i referensmaterialet till BNT30 indikerar värden under 24 poäng på avvikelse 

för individer 80-89 år. Detta skulle innebära att 42 procent av denna studies hjärnfriska 

individer skulle klassas som patologiska. Detsamma gäller det lägsta gränsvärdet på 26 poäng 

som Jefferson (2007) framhåller, vilket baseras på en geriatriskt överlägsen grupp bestående 

av 16 individer. Befintliga normativa data för BNT30 tar inte hänsyn till att det finns en större 
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variation vad gäller prestation på BNT30 bland individer över 80 år, utan att det behöver vara 

patologiskt.  

Fördelen med vår studie är att vi har ett stort antal individer med stor demografisk variation 

vad gäller samhällsskikt, utbildningsår och genus och därför är våra resultat mer 

representativa för denna åldersgrupp. Enligt denna studies resultat är värden mellan 17 och 30 

poäng en normal variation för hjärnfriska 85-åringar vilket vi föreslår som ny norm. För att 

testa hur denna normering fungerar i en totalpopulation, som blir den kliniska verkligheten, 

vill vi visa med Figur 5 att de individer som befinner sig 1,5 standardavvikelse från 

medelvärdet presterar 15 poäng och kan med stor säkerhet klassas som patologiska. Utifrån 

dessa resultat kan vi även med viss försiktighet generalisera till individer mellan 80 och 84 år 

som rimligtvis bör prestera över 17 poäng.  

Det vi har kommit fram till vad gäller Token test är att testet inte är en vedertagen kortversion 

och återfinns endast i KSB. Dessutom baseras Token test i KSB på den svåraste delen av 

originalversionen (deltest V) vilken är den enda delen där man i tidigare studier sett att äldre 

presterar sämre än yngre. Enligt Nordlund (2011) ska samtliga individer oavsett ålder korrekt 

genomföra samtliga uppmaningar i testet vilket baseras på normativa data från en annan 

version av Token test där ingen korrelation mellan resultat och ålder hittats och där inga 85-

åringar inkluderats (Nordlund, personlig kommunikation, 23 januari 2012).  

Detta bidrar till tvivel vad gäller testets validitet och därför presenterar vi inte några nya 

normer för Token test i KSB. Istället anser vi att den bör ersättas med en validerad kortversion 

eller kompletteras med ett funktionellt språkförståelsetest.  

 

Framtida forskning 

I våra resultat förklarar variablerna utbildning och kön endast åtta procent av variationen i 

BNT30 resultat. Det skulle därför vara intressant att undersöka vilka faktorer som bidrar till 

resten av variationen. I ett annat framtida projekt skulle man kunna se över den vokabulär 

som används i BNT, vilken kan behöva anpassas till kommande generationer. Dessutom kan 

de normer som idag finns behöva uppdateras med jämna mellanrum med hänsyn till den så 

kallade ”Flynn effekten”. När det gäller den svenska versionen av Token test finns det idag 

inga normer för individer över 80 år. Till skillnad från det Apt (2008) menar, att normer för 

dessa individer ”sällan har relevans” (s. 24), anser vi att det i högsta grad finns relevans för 
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sådana normer. Detta för att vi idag lever allt längre och att Token test ofta används vid 

neuropsykologiska utredningar för demenssjukdomar, där majoritet insjuknar efter 80 års 

ålder. Normer för denna åldersgrupp borde vara av intresse att ta fram i framtida studier.   
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Appendix 

Bilaga 1: Token test i KSB 
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Bilaga 2: Boston Naming test i KSB 
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