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PERSONER MED UTMATTNINGSSYNDROM 
 

FINNS DET ETT SAMBAND MELLAN SUBJEKTIV  
OCH OBJEKTIV KOGNITION? 

 
Elina Hortlund 

 
Research shows that people with burnout experience a high degree of impairments in 
a range of cognitive functions including memory, attention and concentration. The 
overall aim of the present study is to investigate whether there is a correlation 
between subjective estimates of cognition and cognitive performance with objective 
tests in people with burnout with a focus on working memory and executive functions. 
Three specific questions were addressed; First, what cognitive problems are described 
and to what degree? Second, is the performance of executive and working memory 
tests related to self-reported cognitive problems? Third, are the self-reported 
cognitive problems related to measures of psychological distress? The study included 
77 patients, 65 women and 12 men, with a mean age of 43.48 years. The results show 
that patients with burnout perceive themselves as having significantly impaired 
cognition in everyday life, which is clearly evident on the basis of the self-assessment 
forms PRMQ and CFQ. They also estimate high degree of exhaustion and stress on 
SMBQ respective PSQ. The results, however, show little correlation between 
subjective cognitive impairment and objective measures of cognition on 
neuropsychological testing. Furthermore, it seems that depression has a greater 
correlation with the experience of cognitive impairments than the degree of burnout. 

Forskning visar att personer med utmattningssyndrom upplever hög grad av 
försämringar i en rad kognitiva funktioner som bland annat minne, uppmärksamhet 
och koncentration. Det övergripande syftet med föreliggande studie är att undersöka 
om det finns ett samband mellan subjektiv skattning av kognition och kognitiv 
prestation vid objektiv testning hos personer med utmattningssyndrom med fokus på 
arbetsminne och exekutiva funktioner. Tre specifika frågeställningar adresserades; 1. 
Vilka kognitiva problem beskrivs och till vilken grad? 2. Är prestationen i exekutiva- 
och arbetsminnestest relaterat till självskattade kognitiva problem? 3. Är de 
självskattade kognitiva besvären relaterade till mått på psykisk ohälsa? I studien 
ingick 77 patienter, 65 kvinnor och 12 män, med en medelålder på 43.48 år. Resultatet 
visar att patienter med utmattningssyndrom upplever sig ha betydligt nedsatt 
kognition i sin vardag vilket framkommer tydligt utifrån självskattningsformulären 
PRMQ och CFQ. De skattar även hög grad av utmattning och stress på SMBQ 
respektive PSQ. Resultaten visar dock på ringa samband mellan den subjektiva 
kognitionsnedsättningen och objektivt mått på kognition vid neuropsykologisk 
testning. Vidare verkar det som att depression har ett större samband med 
upplevelsen av kognitionsnedsättningar än grad av utmattning. 

 
 
Idag är stressrelaterad ohälsa en av de vanligaste orsakerna till 
långtidssjukskrivningar i Sverige och ca 50 % av långtidssjukskrivningarna är 
kopplat till arbetsrelaterad stress (Sandström, 2010). Den stora ökning 
sjukskrivningar som skedde mellan 1997–2003 berodde även de till stor del på 
ökad psykisk ohälsa på grund av stressrelaterade faktorer (Åsberg et al., 2010). 
Stressrelaterad psykisk ohälsa har länge varit ett diffust begrepp som inneburit 
svårigheter i diagnostik, behandling och rehabilitering. Först 2005 godkändes 
diagnosen utmattningssyndrom (UMS) som en klinisk diagnos av Socialstyrelsen 
även om tillståndet varit känt sedan länge. Idag vet man att långvarig stress utan 
möjlighet till återhämtning kan få allvarliga konsekvenser för en individs fysiska 
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och psykiska hälsa (Socialstyrelsen, 2003). Dessutom har forskning visat att stress 
under lång tid även kan ha djupgående negativa effekter på hjärnan, därför är det 
av intresse och vikt att studera de kognitiva konsekvenser som rapporteras vid 
utmattningssyndrom (Sandström, 2010). Föreliggande uppsats har till primärt 
syfte att studera sambandet mellan självrapporterade kognitiva besvär och faktisk 
kognitiv funktionsnivå mätt med neuropsykologiska tester hos personer 
diagnostiserade med utmattningssyndrom. Denna fråga är viktig att belysa då 
självupplevda kognitiva besvär är vanligt förekommande hos personer med UMS 
och ökad förståelse för tillståndet och de nedsättningar som beskrivs kan 
underlätta utredning, diagnostik och behandling.  
 
Utmattningssyndrom 
Vid utmattningssyndrom visas ofta en komplex symtombild upp och uppstår ofta 
som en reaktion på långvarig stress inte sällan av psykosocial karaktär (Åsberg et 
al., 2010; Socialstyrelsen 2003) Tillståndet fortlöper ofta i tre faser. I 
prodromalfasen beskrivs ofta fysiska och psykiska belastningssymtom som 
spänningsvärk i rygg- och nacke, hjärtklappning, sömnproblem, mag-tarmproblem, 
koncentrationsstörningar och/eller personlighetsförändringar eller panikkänslor. 
Tas inte kroppens varningssignaler på allvar kan tillståndet övergå till akutfasen 
som karaktäriseras av tydlig fysisk och psykisk trötthet som inte återställs trots 
sömn. Akutfasen är plötslig och kommer med allvarliga fysiska och kognitiva 
symtom som kan bestå av problem med att orientera sig, följa instruktioner, 
minnesstörningar eller oförmåga att hitta rätt ord i ett samtal. Inte ovanligt är ljud- 
och ljuskänslighet, nedstämdhet eller ångest. Den tredje fasen är 
återhämtningsfasen och handlar om den successiva återgången av de upplevda 
symtomen, dock med en risk för ihållande stresskänslighet och möjligt återfall 
(Åsberg et al., 2010). Utmattningssyndrom har visat sig vara relaterad till lägre 
arbetsprestation och produktivitet, lägre arbetstillfredställelse, lägre livskvalitet 
och minskat välbefinnande i och utanför arbetslivet (McInerney, Rowan & Lawlor, 
2012). Alltså får sjukdomen kännbara effekter både för individ och samhälle. 

I socialstyrelsens diagnoskriterier för utmattningssyndrom ingår bland annat 
kognitiva besvär i form av koncentrationssvårigheter och minnesstörningar. Trots 
att kognitiva besvär är en del av diagnoskriterierna för utmattningssyndrom har 
anmärkningsvärt få studier undersökt graden av kognitiva problem hos denna 
patientgrupp. Att ha en god kognitiv förmåga är av stor vikt i vardagen och även 
små brister kan innebära omfattande problem i vardagen (Sandström, 2010; 
Öhman, Nordin, Slunga Birgander, Stigsdotter Neely, 2007). En annan aspekt av 
utmattningssyndrom är att tillståndet överlappar med många av de symtom som 
är kännetecknande för depression och dessutom är forskning oenig över hur 
relationen mellan utmattningssyndrom och depression ser ut. Det är inte klarlagt 
om det är så att individer som lider av depression är mer benägna att bli utmattade 
eller om det är utmattningstillståndet som leder till depression (Shin, Noh, Jang, 
Park & Lee, 2013). Koncentrationsnedsättning är ett av standardkriterierna för 
egentlig depression enligt DSM-IV medan kognitiv utmattning är ett av 
huvudsymtomen vid utmattningssyndrom. Kognitiva nedsättningar återses i 
minne, uppmärksamhet och exekutiva funktioner hos individer som lider av 



5 
 

depression så väl som hos individer med utmattningssyndrom (Beck, Berber, 
Brand, Pühse, Holsboer-Trachsler, 2013). 
 
Stress 
Stress handlar om kroppens och hjärnans reaktion på utmaningar individen ställs 
inför och ofta föregås utmattningssyndrom av en lång tids hög stress där tillräcklig 
återhämtning inte varit möjlig. Stressreaktionen är en viktig respons och 
grundläggande för vår överlevnad eftersom att den aktiverar resurser för att 
hantera utmaningar och påfrestningar som uppstår. När stressresponsen, som 
normalt är en skyddande faktor, inte klingar av kan däremot problem uppstå. Blir 
stressresponsen alltför långvarig förlorar den sin skyddande funktion och bidrar 
istället till slitningar och försämringar på både kroppen och hjärnan (Theorell, 
2012).  
 
Kronisk exponering av stresshormoner påverkar hjärnstrukturer som är 
involverade i kognition och psykisk hälsa. Den specifika effekten på hjärnan, 
beteende och kognition uppstår som ett resultat av när i tid och varaktighet av 
exponeringen. Stress utlöser en aktivering av hypothalamus-hypofys-binjure-
axeln, HPA (hypothalamus-pituitary-adrenal), som ger upphov till en produktion 
av glukokortikoider från binjurarna. Receptorer för dessa steroider finns i hela 
hjärnan framförallt i prefrontal kortex och hippocampus (Lupien, McEwen, Gunnar 
& Heim, 2009). Kortisol är en typ av glukokortikoid som påverkar hjärnan vid hög 
stress. Vid för höga nivåer av kortisol kan hjärnans totala vikt minska och till slut 
leda till förtvining av hippocampus och prefrontala kortex. Detta kan förklara 
varför personer med utmattningssyndrom ofta klagar på nedsatta kognitiva 
funktioner som försämrad uppmärksamhetsförmåga och problem med minnet. 
(Oosterholt et al., 2012).  
 
Kognitiva funktioner och UMS 
Från ett kliniskt perspektiv är det idag väl känt att patienter som diagnostiseras 
med utmattningssyndrom beskriver omfattande kognitiva svårigheter kopplat till 
tillståndet (Österberg, Skogsliden & Karlsson, 2014). De flesta studier som gjorts 
visar en nedsättning till viss del vid mätning med neuropsykologiska tester på 
uppmärksamhet och deklarativt minne (Österberg et al., 2014). Även Sandström 
(2010) fann specifika nedsättningar i icke-verbalt episodiskt minne och visuella 
och auditiva uppmärksamhetstest jämfört med kontrollgrupper. Österberg och 
kollegor (2014) fann vidare att exekutiva funktionsstörningar verkar vara det mest 
framträdande särdraget av de kognitiva svårigheter som är kopplat till symtom vid 
utmattningstillstånd, vilket igen får stöd av Sandströms studie där hon fann att 
personer med utmattningssyndrom har viss förändrad hjärnaktivitet jämfört med 
kontrollgrupper vid uppgifter med krav på arbetsminne, framförallt i prefrontala 
regioner (Sandström, 2010).  
 
Exekutiva funktioner 
Av de studier som rapporterades ovan framkommer att patienter med UMS har 
problem kopplat till exekutiva funktioner och arbetsminne. Med exekutiva 
funktioner avses en samling högre ordingens kognitiva processer som reglerar och 
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kontrollerar andra kognitiva subprocesser. Exekutiva funktioner medieras av ett 
neuronalt nätverk som involverar områden främst i prefrontal kortex men även i 
parietalloben och subkortikala områden såsom striatum (Oosterholt et al., 2012). 
Vidare menar Oosterholt och kollegor att dessa regioner påverkas negativt av 
långvarig stress. I motsats till mer automatiska kognitiva processer ansvarar 
exekutiva funktioner för den viljestyrda regleringen av tanke och handling. Dessa 
funktioner tillåter individen att på ett lämpligt sätt hantera nya, förändrade eller 
komplicerade uppgifter eller situationer. I de exekutiva funktionerna ingår 
arbetsminne, verbalt resonemang, att skifta från en uppgift till en annan, kognitiv 
flexibilitet, abstrakt tänkande, inhibering, sekvensering, planering, regelföljning 
och problemlösning (Oosterholt et al., 2012).  
 
Oosterholt et al. (2012) menar att även mindre brister i exekutiva funktioner kan 
ha en förödande inverkan på en persons privata och professionella liv och att 
dessa brister kan få stora konsekvenser för individen som till exempel kan 
innebära att inte kunna anpassa sig adekvat i sociala sammanhang, svårigheter 
med att strukturera uppgifter eller behålla sin normala prestationsnivå. Diestel, 
Cosmar och Schmidt (2013) menar att även om utmattningssyndrom otvetydigt är 
relaterat till försämrad arbetsprestation kan tillståndet inte endast förklaras av 
bristande motivation eller icke tillfredställande relationer mellan individ och 
arbetsplats. Utmattningstillståndet är även associerat med viss grad av 
nedsättningar i exekutiv kontroll och av mentala och beteendemässiga processer. 
Det innebär att nedsättningar i exekutiv kontroll kan förklara varför individer som 
lider av utmattningssyndrom får en försämrad arbetsprestation eftersom att den 
till hög grad är kognitivt driven (Diestel et al., 2013). 
 
Subjektiva kognitiva besvär och UMS 
Som ovan beskrivits så har klinisk erfarenhet och empiriska studier visat att 
individer med utmattningssyndrom ofta beskriver stora subjektiva svårigheter 
med minne och kognition i vardagen (Österberg, Karlson & Hansen, 2009).  
 
Det är av intresse att notera att kliniskt så används sällan validerade 
testinstrument för att mäta subjektiva kognitiva besvär utan undersöks mer ofta 
med att ställa enstaka frågor om hur man själv upplever att man fungerar kognitivt 
i vardagen. Alltså vet man mindre om nedsättningens grad relativt en 
normalpopulation samt typen av besvär som rapporteras. Således är fokus för 
denna studie att undersöka sambandet mellan upplevda kognitiva besvär och 
objektivt mätt kognition. Denna fråga är viktig att belysa från ett kliniskt 
perspektiv då man inte kan förutsätta att självrapporterade kognitiva besvär 
faktiskt innebär att man även uppvisar nedsättningar i kognitiva funktioner mätt 
med neuropsykologiska tester (objektiv kognition). Att notera är att de studier 
som undersökt detta samband har funnit ringa stöd för ett signifikant samband 
mellan subjektiv och objektiv kognition. Här kan nämnas en studie av av Österberg 
et al. (2009) där inga signifikanta kognitiva nedsättningar fanns mellan UMS 
patienter och kontrollgrupp på korttids verbalt och spatialt minne, 
uppmärksamhet eller kognitiva snabbhetsuppgifter men markanta nedsättningar i 
självrapporterad kognition (Österberg et al., 2009). Likaså i en nyligen utförd 
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studie av Jonsdottir et al. (2013) påvisades inget samband mellan subjektiva 
kognitiva besvär och prestation på ett flertal kognitiva tester. Författarna noterade 
att en anledning till det ringa sambandet kan ha sin förklaring i att de subjektiva 
skattningarna gjordes med ett icke-validerat mätinstrument bestående av några 
enstaka frågor om minnet i vardagen. Vidare har sambandet mellan subjektiva 
kognitiva besvär och objektiv kognition även nyligen undersökts i en icke-klinisk 
arbetande population (Stenberg et al., 2013). Där fann man ett visst stöd för att 
subjektiva kognitiva besvär var korrelerade med uppgifter som ställde krav på 
exekutiva funktioner. Detta samband försvann då man kontrollerade för 
depression vilket betyder att den subjektiva skattningen kanske främst beskriver 
aspekter av psykisk hälsa. 
 
Således har forskningen visat att subjektiva besvär ökar som en funktion av 
stressrelaterad problematik såsom vid UMS samt att kognitiv prestation försämras 
vid dessa tillstånd. Varför är då sambandet mellan subjektiv och objektiv kognition 
så blygsamt? En hypotes som diskuterats är att individens emotionella och 
affektiva tillstånd färgar den subjektiva beskrivningen av hur personen fungerar 
kognitivt och som resulterar i en negativ beskrivning av de besvär som upplevs i 
vardagen. Flera tidigare studier har funnit att självskattad kognition har ett starkt 
samband till psykisk ohälsa såsom depression, ångest upplevd stress och 
utmattning (Beck et al., 2013), vilket betyder att subjektiv kognition snarare fångar 
aspekter av psykiskt mående. Av den anledningen kommer även sambandet mellan 
depression, ångest, stress och utmattning och självskattade kognitiva besvär att 
belysas i denna studie. En annan förklaring till det ringa sambandet kan stå att 
finna i att få studier inom området har använt sig av väl validerade mätinstrument 
för att mäta subjektiva kognitiva besvär. I denna uppsats kommer två väl 
validerade mätinstrument att användas och beskrivs nedan i mer detalj. 
 
Denna uppsats 
I en tidigare examensuppsats med samma patientgrupp som används i 
föreliggande arbete studerades sambandet mellan upplevd minnesfunktion och 
episodisk minnesprestation (Olsson, 2012). Olsson fann inget samband mellan de 
upplevda minnesnedsättningarna och de mått på episodisk minnesprestations som 
testades. Resultatet visade att deltagarnas prestation varken var bättre eller sämre 
i jämförelse med en frisk kontrollgrupp. Graden av utmattning och subjektiv 
minnesnedsättning korrelerade inte med deras faktiska minnesprestation vid 
objektiv mätning. Eftersom att Olsson inte fann något samband mellan subjektiv 
upplevelse av försämrat minne och faktiskt minnesprestation i avseende på 
episodiskt minne är det intressant att titta på andra delar av kognition. Då tidigare 
forskning främst visat nedsättningar relaterat till arbetsminne och exekutiva 
funktioner hos denna patientgrupp så kan en anledning till det svaga sambandet 
som påvisades i Olssons studie (2012) vara kopplat till de mindre skillnaderna i 
episodisk minnesprestation. I föreliggande studie kommer därför fokus ligga på 
aspekter av arbetsminnet som handlar om att samtidigt hålla och manipulera 
information kopplat till en viss uppgift (Baddeley, 2012) samt aspekter av 
exekutiva funktioner som handlar om uppdatering, inhibering och 
skiftningsförmåga i en viss uppgift (Miyake, Friedman, Emerson, Witzki, Howenter 
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& Wager, 2000). För att mäta arbetsminneskapacitet och exekutiva funktioner i 
patientgruppen som ligger till grund för studien ingick tre olika kognitiva uppgifter 
för vardera domän.  
 
I Olssons studie användes ett självskattningsformulär Prospective and 
Retrospective Memory Questionnaire (PRMQ) som mäter både prospektiva och 
retrospektiva aspekter av minne (se metod för detaljerad beskrivning av PRMQ). 
Tidigare forskning har visat att prospektivt minne, det vill säga, att komma ihåg 
vad man ska göra är associerat med exekutiva funktioner (Li, Nie, Zeng, Huntoon & 
Smith, 2013). Det är därför av särskilt intresse att studera sambandet mellan 
exekutiva funktioner och självskattade prospektiva besvär. Med utgångspunkt i 
Olssons studie kommer andra aspekter av kognition att undersökas i denna 
uppsats. Sambandet mellan självskattad kognitiv nedsättning och objektiv 
kognition med fokus på arbetminne och exekutiva funktioner kommer att 
undersökas och huruvida de upplevda kognitionsnedsättningarna återfinns vid 
objektiv testning.   
 
Syfte och frågeställning 
Försämrad kognition ingår som en del av diagnoskriterierna för 
utmattningssyndrom enligt Socialstyrelsen, men det är dock inte helt klarlagt hur 
kognitionen påverkas hos patienter med UMS eller vilken typ av 
kognitionsnedsättningar som är mest framträdande. Det övergripande syftet med 
studien var att undersöka om det finns ett samband mellan självrapporterad 
kognition och objektiv kognition hos personer med UMS med fokus på 
arbetsminne och exekutiva funktioner. 
 
Mer specifika frågeställningar 
För att kunna besvara det övergripande syftet utgår uppsatsen från tre mer 
specifika frågeställningar; 1. Vilka kognitiva problem beskrivs och till vilken grad? 
2. Är prestationen i exekutiva- och arbetsminnestest relaterat till självskattade 
kognitiva problem? 3. Är de självskattade kognitiva besvären relaterade till mått 
på psykisk ohälsa?  

Metod 

Deltagare 
Deltagarna i studien rekryterades från Stressrehabiliteringen vid Norrlands 
Universitetssjukhus. Totalt samlades data in från 127 deltagare med ett bortfall på 
50 deltagare innebär det att korrelationsanalyserna totalt utgår från 77 personer 
som har komplett data för de variabler som använts i studien. Demografiska data 
för patientgruppen ges i Tabell 1. Deltagarna var i åldrarna 22-60 år med en 
medelålder på 43.48 år varav 65 kvinnor och 12 män. Inklusionskriterierna var 
enligt Socialstyrelsens (2003) kriterier för utmattningssyndrom och inbjudan 
skickades till den grupp som stod på väntelista för gruppbehandling med kognitivt 
beteendeinriktad rehabilitering (KBR). Exklusionskriterierna för studien var känt 
missbruk, deltagande i annan interventionsstudie, behov av annan 
behandling/rehabilitering och/eller ingen anställning. Både skriftlig och muntlig 
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information om studien gavs till samtliga deltagare, anonymitet garanterades samt 
möjlighet att avsluta i vilket skede som helst utan att behöva ange anledning. 
Deltagarna som ligger till grund för analys i den här examensuppsatsen har 
genomgått 12 veckor KBR men inga övriga interventioner som ingår i RECO 
studien. RECO studien är ett pågående forskningsprojekt i sammarbete med 
institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet som utförs på 
Stressrehabiliteringen vid Norrlands universitetssjukhus. RECO är en 
randomiserad kontrollerad studie som utvärderar effekter av kognitiv och fysisk 
träning i kombination med kognitivt beteendeinriktad rehabilitering vid 
utmattningssyndrom under tre månader (FAS 2009-0072).  

Tabell 1. Demografisk data för patientgruppen 

 
 

Ålder Kön SMBQ 
 

PreSRB* 
 

 M SD 
 

Kvinna Man M SD M SD 

Patient-
grupp 

43.48 8.73 65 
(84.4%) 

12 
(15.6%) 

4.77 1.03 22.14 4.30 

n=77         

* Verbalt test, index för generell förmåga. 

Procedur 
Efter 12 veckor av KBR behandling samlades data in på självskattningsformulär 
samt neuropsykologiska tester som utförts vid två tillfällen. 
Självskattningsformulären fyllde deltagarna i hemma och lämnde in vid testtillfälle 
två medan de neuropsykologiska testerna vid båda tillfällena utfördes på 
Stressrehabiliteringen. Korrelationsanalysens statistiska beräkningar genomfördes 
med SPSS 21.0. För att studera sambandet mellan objektiv och subjektiv kognition 
beräknades Pearson produkt momentskorrelationer. För att jämföra skillnader i 
medelvärden mellan patientgrupp och normgrupp användes Ett Urvals (one 
sample) t-test. 

Instrument 

Självskattningsformulär 
Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ) mäter självrapporterad 
utmattning. Frågeformuläret består av 22 påståenden som mäter olika aspekter av 
utmattning utifrån fyra subskalor 1.Fysisk trötthet, 2.Emotionell utmattning, 
3.Spändhet, 4.Apati och kognitiv trötthet (Lundgren-Nilsson, Jonsdottir, Pallant & 
Ahlborg, 2012). Medelvärde över 3.75 av den totala poängen i SMBQ är 
brytpunkten för att definiera hög grad av utmattning motsvarande definieras 
poäng under 2.75 som låg grad utmattning. SMBQ är ett validerat instrument som 
starkt korrelerar med Maslach Burnout Inventory som är ett annat väl validerat 
instrument med god intern konsistens som också mäter grad av självrapporterad 
utmattning (Jonsdottir et al., 2013). 

Prospective and Retrospective Memory Questionnaire (PRMQ) är ett 
självskattningsformulär som mäter prospektivt och retrospektivt minne (Smith, 
Del Sala, Logie & Maylor, 2000). Deltagarna får skatta 16 påståenden utifrån 
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alternativen Mycket ofta, Ganska ofta, Ibland, Sällan, Aldrig. PRMQ ger dels en 
totalpoäng för upplevd minnesstörning men även en delpoäng för så kallat 
prospektivt- och retrospektivtminne. Prospektivtminne avser förmågan att förstå 
när en viss sak ska minnas och retrospektivtminne avser innehållet i det minne 
som man behöver komma ihåg. PRMQ visar god reliabilitet, mätt med med 
Cronbach’s α visade resultaten .92 för den totala poängen, .87 för den prospektiva 
skalan respektive .83 för den retrospektiva skalan. Konfidensintervallet som 
associeras med formulärets koeffecienter indikerar en god uppskattning av den 
interna konsistensen vilken gör PRMQ till ett tillförlitligt instrument (Crawford, 
Henry, Ward & Blake 2006). 

The Cognitive Failures Questionnaire (CFQ), (Broadbent, Cooper & Parkes, 1982) är 
ett instrument som mäter subjektiv upplevelse av kognitiva problem som bland 
annat minne, perception och motorik de senaste 6 månaderna. CFQ består av 25 
frågor som besvaras på en skala mellan 0 (aldrig) till 4 (mycket ofta). 
Totalpoängen ger en siffra mellan 0-100 och ju högre poäng desto högre grad av 
subjektiva kognitionsproblem.   
 
Perceived Stress Questionnaire (PSQ) är ett formulär som mäter generell stress 
under det senaste året (Levenstein, Prantera, Varvo, Scribano, Berto, Luzi & 
Andreoli, 1993; i Bergdahl & Bergdahl, 2002). I PSQ betonas kognitiv perception 
framför emotionella tillstånd eller specifika livshändelser och har visat sig vara ett 
bra instrument för att predicera goda utfall (Levenstein et al., 1993; i Bergdahl & 
Bergdahl, 2002). PSQ består av 30 frågor som skattas mellan 1 (nästan aldrig) till 4 
(för det mesta) där högre siffra indikerar högre grad av upplevd stress. PSQ index: 
≤ 0.34 = låg stress, > 0.34 - ≤ 0.46 = moderat stress, > 0.46 = hög stress. 
Instrumentet uppvisar både god validitet och reliabilitet med Cronbach’s α =.90 
(Bergdahl & Bergdahl, 2002). 
 
The hospital anxiety and depression scale (HADS) är en självskattningsskala som 
används för att upptäcka tillstånd av depression och ångest (Zigmond & Snaith, 
1983). Instrumentet mäter ångest och depression samtidigt men ger även separata 
poäng för vardera område. Skalan består av totalt 14 frågor, sju frågor om 
depression och sju frågor om ångest och skattas utifrån en fyrgradig skala (Olsson, 
2012). Formuläret utvecklades initialt för icke-psykiatriska kliniker för att 
upptäcka tillstånd av depression och ångest och skalan visar god förmåga att 
uppskatta grad av ångestsyndrom samt depression dels för olika patientgrupper 
men även i den allmänna populationen. Poäng mellan 0-7 talar för att varken 
depression eller ångest föreligger, poäng ≥ 8 indikerar att problem med ångest 
och/eller depression föreligger. Cronbach’s α för HAD subskalan depression är .89 
och för ångest .88 (Jonsdottir et al., 2013). 
 
Kognitiva test 
De kognitiva tester som ingår i studien valdes utifrån förmåga att framförallt mäta 
arbetsminne och exekutiva funktioner som uppdatering, skiftning och inhibering. 
Samtliga test är kliniskt välanvända neuropsykologiska test som uppvisar god 
validitet och reliabilitet.  
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Bokstaven (The letter memory test) är en uppgift som mäter uppdateringförmåga 
(Morris & Jones, 1990). Uppgiften är datoriserad och på skärmen presenterades 10 
listor med bokstäverna A,B,C och D som slumpvis presenterades för deltagarna. 
Längden på listorna varierade mellan 7-15 bokstäver och uppgiften gick ut på att 
återge de sista fyra bokstäverna i samma ordning som de presenterades. 
Deltagarna hade 6 sekunder på sig att korrekt återge seriens fyra sista bokstäver. 
Utifrån två beroende mått skattades varje deltagares resultat, totalt antal rätt och 
antal sekvenser med fyra korrekta bokstäver. 
 
Stroop är ett färgordtest som testar inhibieringsförmågan när två motstridande 
stimuli presenteras (Stroop, 1935). I studien som ligger till grund för den här 
uppsatsen administrerades testet i fyra olika betingelseri enlighet med anvisningar 
i D-KEFS (Delis, Kaplan, & Kramer, 2005). Testet har visat sig ha god reliabilitet 
även om man funnit att det ibland är utsatt för övningseffekter (Lezak, Howieson & 
Loring, 2004). I första betingelsen ska deltagarna benämna färgen på rutor som 
antingen är blåa, röda eller gröna. I den andra betingelen läser deltagarna 
färgorden blå, grön och röd när det är skrivna med svart bläck. Betinglese ett och 
två mäter framförallt mentalt och verbalt tempo. I betingelse tre som mäter 
inhibering är färgorden tryckta i färgat bläck och deltagarens uppgift är att säga 
den färg som ordet är tryckt i. I den fjärde betingelsen som mäter både inhibering 
och skiftning ska deltagarna dels säga färgen på bläcket som ordet är tryckt i 
förutsatt att ordet inte var inramat i en rektangel då skulle ordet istället läsas. 
Inhiberingskostnad användes som beroende variabel, skillnad i antal sekunder 
mellan betingelse tre och ett och dessutom inhiberings- och skiftningskostnad som 
är skillnaden mellan betingelse fyra och betingelse ett. 
 
Trail Making Test (TMT) är ett test som mäter en rad olika funktioner som till 
exempel delad uppmärksamhet, kognitiv flexibilitet, motorisk hastighet och visuell 
sökning (Lezak et al., 2004). TMT ingår som ett deltest i D-KEFS som är en 
uppsättning test avsedda att mäta exekutivt fungerande hos barn och vuxna, 
deltestet administrerades i enlighet med manualen (Delis et al., 2005). Eftersom att 
syftet var att mäta den exekutiva funktionen skiftning användes betingelse 2 
sifferserie och betingelse 4 siffer- och bokstavsväxling. Differensen i tid mellan de 
olika betingelserna var den beroende variabeln. Båda betingelserna går ut på att 
deltagaren ska utifrån givna instruktioner dra en linje mellan olika punkter på ett 
papper. I uppgifter ingår att för betingelse 2 dra linjen mellan sifforna i 
nummerordning och i betingelse 4 dra linjen mellan bokstäver och siffror i 
stingande ordning.  
 
Sifferrepetition framlänges och baklänges är ett deltest från WAIS-R (Wechsler 
Adult Intelligence Scale – Revised) som kan användas för att göra en bedömning av 
kogntiva resurser hos vuxna (Wechsler, 1994). Sifferrepetition framlänges 
administreras genom att testledaren läser upp siffror i en hastighet av en siffra per 
sekund. Deltagaren ska i samma ordning som siffrorna lästes upp återge dem till 
testledaren. Övningen utgår först från tre siffror sedan ökar det med en siffra per 
nivå upp till nio siffror. För varje nivå läses två olika serier upp och deltagaren får 
forstsätta så länge en av de två serierna slutförs. Sifferrepetition baklänges 
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administreras på samma sätt förutom att siffrorna ska återges i omvändordning 
det vill säga bakifrån och fram. Övningen utgår från två siffror och ökar med en 
siffra per nivå upp till åtta siffror. Antal klarade serier var den beroende variabeln 
för sifferrepetiton framlänges och baklänges. 
 
Bokstavs-siffer-serier är ett deltest från WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale 
– Fourth edition) som avser att mäta aspekter av verbalt arbetsminne som 
sekvensering, uppmärksamhet och koncentrationsförmåga (Wechsler, 2008). 
Testpersonen ombeds att muntligt upprepa upplästa serier som består av såväl 
siffror som bokstäver. Testpersonen ska upprepa siffrorna i stigande ordning och 
bokstäverna i alfabetisk ordning.  
 
Etiska överväganden 
Studien ingår i RECO-projektet vid Stressrehabiliteringen vid Norrlands 
Universitetssjukhus som har godkänts av regionala etikprövningsnämnden i Umeå 
(Dnr 2010-53-31). Samtliga deltagare informerades om studien via brev där de 
informeras om studiens syfte och upplägg men även om frivillighet, anonymitet 
och möjlighet att avbryta när som helst utan krav på anledning. Information 
förmedlades även muntligt där möjlighet att ställa frågor om studien gavs innan de 
tackade ja. 

Resultat 

Nedan kommer resultaten att presenteras kopplat till respektive frågeställning. 
Först presenteras graden och typen av subjektiva minnesnedsättningar (PRMQ) 
hos patienter med UMS i jämförelse med normgrupp hämtat från Betula-studien 
(Rönnlund, Mäntylä & Nilsson, 2008). Följt av hur resultat från deltagarnas 
självrapporterade kognitiva nedsättningar (CFQ) stämmer överens med objektiva 
testresultat för arbetsminne och exekutiva funktioner. Och tillsist, de självskattade 
kognitiva nedsättningarnas samband till grad av utmattning (SMBQ), upplevd 
stress (PSQ) samt depressiva symtom (HADS). 
 
Vilka kognitiva problem beskrivs och till vilken grad? 
För att mäta upplevd grad av minnes- och kognitionsnedsättning användes 
självskattningsformulären PRMQ respektive CFQ. Resultaten visar att personer 
med UMS upplever markanta nedsättningar i både minne och kognition i sin 
vardag. 
 
PRMQ består av två delskalor som mäter prospektivt respektive retrospektivt 
minne för att tydligare kunna visa vilken typ av minnesnedsättning som är mer 
framträdande. Patientgruppen har jämförts med normgrupper för PRMQ i sin 
helhet (t=12.93, df=76, p<.001) samt för normgrupper för båda delskalorna. 
Resultaten visar att patientgruppen i studien skiljer sig markant från normgruppen 
vilket betyder att de upplever högre grad av minnesnedsättningar än normen. De 
upplever även mer problem med både prospektivt minne (t=12.74, df=76, p<.001) 
och retrospektivt minne (t=11.12, df=76, p<.001) än normgruppen. Upplevda 
prospektiva minnesnedsättningar tycks vara något mer framträdande. 
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Skillnaderna studerades med Ett Urvals (one sample) t-test och samtliga tre 
jämförelser var signifikanta på p< .0001-nivån.  
 
För CFQ finns inga svenska normgrupper och de som presenteras här kommer från 
en kohortstudie av arbetsrelaterad stress hos individer inom marintjänstgöring av 
Bridger, Kjøs Johnsen och Brasher (2013). Formuläret korrelerar dessutom högt 
med PRMQ och kan därför anses mäta subjektiv kognition på ett tillförlitligt sätt. 
Patientgruppens skattning för CFQ visar att de upplever hög grad av kognitiva 
nedsättningar jämfört med normgruppen (t=11.90, df=76, p<.001). Även här 
användes Ett Urvals (one sample) t-test för att jämföra skillnaden. 

Tabell 2. Upplevda minnes- och kognitionsnedsättningar i patientgrupp för PRMQ och CFQ 

 Patientgrupp 
(n=77) 

Normgrupp PRMQ 
(n=540) 

PRMQ 
variation 

Normgrupp CFQ 
(n=535) 

 M SD M SD Min Max M SD 
 
PRMQ total 

 
49.13 

 
10.27 

 
34 

 
9 

 
27 

 
73 

  

prospektivt 27.27 5.70 19 5     
retrospektivt 21.86 5.41 15 5     
 
CFQ 

 
54.27 

 
12.30 

     
37.6 

 
14.0 

 
Är prestationen i exekutiva- och arbetsminnestest relaterad till självskattade 
kognitiva besvär? 
För att studera sambandet mellan objektiv och subjektiv kognition utfördes 
Pearson produkt momentskorrelationer som presenteras i Tabell 3, se nedan. Som 
framgår med all tydlighet av resultatet finns inga samband mellan subjektiv 
minnesnedsättning och PRMQ totalt eller för respektive delskala. Samma resultat 
gäller för subjektiv kognitionsnedsättning där inget samband påvisas för CFQ. 
Sammanfattningsvis avspeglas inte den subjektiva upplevelsen av försämrad 
kognition vid objektiv testning varken för arbetsminne eller exekutiva funktioner. 
Anmärkningsvärt är att grad av utmattning inte heller visar något samband med 
objektiv kognition.  

Tabell 3. Pearsons r korrelationer mellan självskattad kognition och arbetsminne och exekutiva 
funktioner 

   PRMQ PRMQ  
 CFQ PRMQ Prospektivt Retrospektivt SMBQ 

Arbetsminne      
Sifferrepetition framlänges -.018 .098 .121 .059 .208 
Sifferrepetition baklänges -.114 -.016 .103 -.139 .017 
Bokstavssifferserier  .038 -.029 .054 -.001 .154 
 
Exekutiva funktioner 

     

Uppdatering .059 .129 .133 .104 .183 
Skiftkostnad -.032 -.062 -.052 -.064 -.107 
Inhibitionskostnad 
n=77 

.018 -.095 -.049 -.129 -.074 

*p<0.05, **p<0.01 
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Är de självskattade kognitiva besvären relaterade till mått på psykisk ohälsa? 
I tabellen nedan (Tabell 4) framgår att självskattad kognition mätt med PRMQ och 
CFQ båda är signifikant korrelerade med symtom på depression och ångest, 
utmattning, och stress. Det vill säga personer som rapporterar fler subjektiva 
kognitiva problem upplever sig själva som mer utmattade, mer stressade, mer 
deprimerade och ångestfyllda än de som rapporterar färre subjektiva kognitiva 
besvär. Samma positiva samband gäller således generellt för alla fyra 
skattningsformulären. När depression kontrolleras för så försvagas samtliga 
samband och resultatet visar att sambandet mellan grad av utmattning (SMBQ) 
och minne (PRMQ), kognition (CFQ) och stress (PSQ) verkar vara mer påverkat av 
depression snarare än grad av utmattning. 

Tabell 4. Person r korrelationer mellan självskattade kognitiva besvär och psykisk ohälsa  

 PRMQ CFQ PSQ SMBQ HADS 
PRMQ  .801** .301** .315** .295** 
CFQ .779**  .439** .378** .359** 
PSQ 
SMBQ 

.104 

.166 
.272** 
.199 

 
.207 

.641** .836** 
.666** 

      
M 49.13 54.27 72.49 105.00 16.05 
SD 10.27 12.30 14.76 22.60 6.44 
n=77      

Diskussion 
 
Det övergripande syftet var att undersöka om det finns ett samband mellan 
subjektiv skattning av kognition och objektivt testresultat hos personer med 
utmattningssyndrom med fokus på arbetsminne och exekutiva funktioner. För att 
kunna ge en så tydlig bild som möjligt undersöktes syftet utifrån tre 
frågeställningar; Vilka kognitiva problem beskrivs och till vilken grad? 2. Är 
prestationen i exekutiva- och arbetsminnestest relaterat till självskattade 
kognitiva problem? 3. Är de självskattade kognitiva besvären relaterade till mått 
på psykisk ohälsa?  
 
För att undersöka typ och grad av upplevda kognitiva problem användes 
självskattningsformulären PRMQ och CFQ som mäter upplevd grad av minnes- 
respektive kognitionsnedsättningar. Resultaten visar att deltagarna i studien 
upplever betydande minnes- och kognitionsproblem. I jämförelse med 
normgruppen för PRMQ visar resultatet tydligt att patientgruppen i studien 
upplever signifikant mer minnesförsämringar än normen. Den självskattade 
minnesförsämringen gäller både för den totala skattningen av PRMQ men även för 
delskalorna prosppektivt och retrospektivt minne och precis som i normgruppen 
upplever deltagarna mer problem med prospektivt minne än retrospektivt minne. 
Det ringa samband som påvisades kan inte heller förklaras av begränsad 
svarsvariation. Även för CFQ skiljer sig patientgruppen från normgruppen och 
resultatet visar att deltagarna upplever en relativt hög grad av kognitiva 
nedsättningar.  
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Resultatet visade inte heller några samband mellan subjektiv minnes- och 
kognitionsnedsättning och exekutiv- och arbetsminnesprestation. Deltagarnas 
subjektiva upplevelse av försämrad kognition avspeglar inte deras objektiva 
kognitionsnivå vid testning varken för aspekter av arbetsminnet eller exekutiva 
funktioner. Det här resultatet får stöd i en studie av Österberg et al. (2009) som 
inte fann några signifikanta kognitiva nedsättningar mellan patienter med UMS och 
kontrollgrupp på korttids verbalt och spatialt minne, uppmärksamhet eller 
kognitiva snabbhetsuppgifter men markanta nedsättningar i självrapporterad 
kognition. Liknande resultat påvisades även av Jonsdottir et al. (2013) där inget 
samband fanns mellan subjektiva kognitiva besvär och prestation på ett flertal 
kognitiva tester. Även Olsson (2012) som tittade på subjektivt och objektivt 
episodiskt minne i samma patientgrupp fann inget samband mellan de upplevda 
minnesnedsättningarna och resultat av tester för episodisk minnesprestation. Grad 
av utmattning och subjektiv minnesnedsättning korrelerade inte med deras 
faktiska minnesprestation vid objektiv mätning. 
 
Självskattad kognition som mättes med PRMQ och CFQ korrelerar signifikant med 
symtom på depression och ångest, utmattning och stress. De visar sig alltså att ju 
fler subjektiva kognitiva problem personerna säger sig uppleva desto mer 
utmattade, stressade, deprimerade och ångestfyllda är de än personer som 
rapporterar färre subjektiva kognitiva besvär. Resultaten visade samma positiva 
samband för alla fyra skattningsformulären. Det visade sig även att efter kontroll 
för depression försvagades sambanden mellan upplevda kognitionsnedsättningar 
och stress i relation till grad av utmattning. Det verkar som att den subjektiva 
kognitionsförsämring som rapporteras i högre grad påverkas av depression än 
grad av utmattning. 
 
För personer med utmattningssymtom verkar det som att depressionstillståndet i 
stor utsträckning påverkar upplevelsen av generella kognitionsnedsättningar och 
det är svårt att skilja det ena från det andra. Enligt Shin et al. (2013) överlappar 
utmattningssyndrom med många av de symtom som är kännetecknande för 
depression och det råder oenigheter om hur den relationen ser ut. Är det så att 
individer som lider av depression är mer benägna att bli utmattade eller är det 
utmattningstillståndet som leder till depression. De får stöd för sitt resonemang av 
Beck et al. (2013) som menar att de kognitiva nedsättningar som återses i minne, 
uppmärksamhet och exekutiva funktioner hos individer som lider av depression 
även återfinns hos individer med utmattningssyndrom. Eftersom att grad av 
depression till viss del påverkar den subjektiva upplevelsen av 
kognitionsnedsättningar bör behandling för UMS även innehålla interventioner 
speciellt inriktade mot just depressions- och ångest symtom (Socialstyrelsen, 
2003). Även Jonsdottir et al. (2013) problematiserar kring det faktum att 
depression och utmattningssyndrom överlappar varandra och symtom som är 
typiska för patienter med depression och ångest även återfinns hos patientgrupper 
med UMS. Stenberg et al. (2013) undersökte sambandet mellan subjektiva 
kognitiva besvär och objektiv kognition i en icke-klinisk arbetande population och 
fann visst stöd för att subjektiva kognitiva besvär korrelerar med uppgifter som 
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ställer krav på exekutiva funktioner. Detta samband försvann då man 
kontrollerade för depression vilket indikerar att den subjektiva skattningen av 
kognitionsnedsättningar kanske främst beskriver aspekter av psykisk hälsa. Även 
om ett av exklusionskriterna för att få ingå i studien var att deltagarna inte skulle 
lida av depression i klinisk bemärkelse verkar det ändå som att det är svårt att 
särskilja depressiva komponenter från utmattningssyndromet. Det verkar också 
som att depression i hög grad färgar upplevelsen och graden av de kognitiva 
nedsättningar som rapporteras från individer med utmattningssyndrom. Däremot 
är det viktigt att inte ta ifrån individen dess subjektiva upplevelse av sina problem 
vid UMS även om man inte kan bekräfta deras upplevda kognitionsförsämring med 
objektiv testning på funktioner som de säger sig tappat. Det kan också vara ett sätt 
att bekräfta för individen att det inte är så illa som de upplever det och det i sig kan 
eventuellt ha en lugnande effekt och underlätta återhämtning.  
 
Även om samband mellan subjektiv rapportering av kognitionsnedsättningar inte 
signifikant kan påvisas vid objektiv mätning av kognition innebär det inte att 
skillnader inte finns som för individen kan upplevas både stora och 
handikappande. Dessutom kan det handla om att försämringarna blir tydligare i 
miljöer som ställer högre krav på flera kognitiva förmågor samtidigt. Oosterholt et 
al. (2102) diskuterar denna möjlighet i sin studie och menar att även mindre 
brister i exekutiva funktioner kan ha en förödande inverkan på en persons privata 
och professionella liv. Vidare menar de att de upplevda bristerna kan få stora 
konsekvenser för individen som till exempel kan innebära att inte kunna anpassa 
sig adekvat i sociala sammanhang, svårigheter med att strukturera uppgifter eller 
behålla sin normala prestationsnivå.  
 
Det är också viktigt att poängtera att det goda resultatet vid testtillfällena kan ha 
att göra med att de utför uppgifterna i en optimal miljö med goda förutsättningar 
för att prestera bra. Deltagarna är väl informerade och förberedda och det är lugnt 
och tyst runt omkring dem detta förhållande kanske inte på ett bra sätt avspeglar 
den miljö i vilken deras upplevda kognitionsnedsättning faktiskt yttrar sig. 
Dessutom kan det vara så att försämringen som upplevs är i relation till de 
förväntningar och krav som finns i individers arbeten och övriga liv och att 
prestationsnedsättningen som de upplever snarare handlar om ett depressivt 
tillstånd än en faktisk kognitiv försämring. Jonsdottir et al. (2013) menar att i 
början av testtillfället är miljön god och tillfredställande men beroende på hur 
länge mätningen tar kan resultatet komma att påverkas av patienternas av 
uttröttning som i högre utsträckning, än för andra grupper, ses hos individer med 
utmattningssyndrom. Även Stenfors, Marklund, Magnusson Hansson et al. (2013) 
menar att subjektiva kognitiva problem kanske relaterar mer till hur en person 
upplever sig kognitivt fungera i verkliga livet medan objektiv kognitiv 
funktionsnivå mäts i kontrollerade och strukturerade miljöer. Vilket inte är 
detsamma som att de relativt små skillnaderna i den objektivt testade kognitionen 
och den subjektiva upplevelsen av nedsättningar inte har en signifikant negativ 
inverkan på hur man hanterar sin vardag och situationer eller uppgifter som 
individen ställs inför (Stenfors, Marklund, Magnusson Hansson et al., 2013).  
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Resultaten visar att deltagarna beskriver omfattande subjektiva kognitiva 
nedsättningar som påverkar vardagen negativt. Däremot kunde inget samband 
påvisas mellan den subjektiva skattningen av kognition och ett objektivt mått på 
kognition i den här patientgruppen. Resultatet går, om något, snarare emot vad 
som utifrån deras självskattning skulle prediceras. Det säger givetvis ingenting om 
äktheten i deras upplevelse av kognitionsnedsättningar utan snarare att det inte är 
helt enkelt att synliggöra problematiken på ett bra sätt. Om det inte är kognition 
som ringas in med hjälp av självskattningsformulären måste man fundera över vad 
de återspeglar och vad eller vilka faktorer som ger upphov till de 
kognitionsnedsättningar som beskrivs. Finns det andra aspekter hos individen som 
bättre förklarar de koncentrationssvårigheter, minnes- och exekutiva 
funktionsnedsättningar som rapporteras. Det kanske finns anledning att titta över 
Socialstyrelens diagnoskriterier dels för att bättre fånga upp och förstå den 
självrapporterade bild som beskrivs och dels för att bättre kunna kartlägga vad det 
är som påverkar den upplevda kognitionsförsämringen men även för att kunna 
sätta in rätt behandling och interventioner. Resultat från övrig forskning inom 
området, med likande resultat som påvisas i denna studie, kan delvis förklaras med 
att validerade testinstrument för att mäta subjektiva kognitiva besvär sällan 
används utan baseras ofta på enstaka frågor om hur man själv upplever att man 
fungerar kognitivt i vardagen. Det innebär att det är svårt att uttala sig om 
nedsättningens grad och vilken typ av besvär som beskrivs. I den här studien 
borde det dock inte vara ett problem eftersom att de självskattningsformulär som 
använts alla uppvisar god validitet och reliabilitet men detta till trots uppvisas 
inget samband mellan den subjektiva skattningen av kognition och ett objektivt 
mått på kognition. Ett av problemen med att ringa in de kognitiva nedsättningar 
som personer med UMS beskriver är kanske att det inte är möjligt att med 
objektiva mått fånga en subjektiv upplevelse. Det kan handla om att den subjektiva 
beskrivningen av ett problem inte går att operationalisera på samma sätt som man 
gör med objektiva instrument. Hur man beskriver sin kognition och hur besvären 
tar sig uttryck handlar om olika komplexa delar av en upplevelse som kanske 
ligger för långt ifrån objektiva testers kapacitet. Dessutom kan man fundera över 
hur frågorna på självskattningsformulär formuleras och hur mycket information 
svaren innehåller som inte är mätbart vilket leder till funderingar kring hur väl 
självskattningsformulär och objektiva instrument mäter samma aspekt av 
kognition. När resultatet visar att den subjektiva upplevelsen av 
kognitionsnedsättningar inte stämmer överens med den objektiva kognitionsnivån 
kanske det måttet skulle vara en del i interventions och behandlingsåtgärderna 
och inte endast ett diagnostiskt kriterium. För många människor som drabbas av 
utmattningssyndrom handlar det inte bara om förändringar i arbetslivet utan ofta 
hänger det samman med livssituationen i övrigt och relationen mellan 
prioriteringar som görs mellan arbete och privatliv. Individer påverkas av ett antal 
olika aspekter av livet som ofta ställer krav på att klara av flera saker samtidigt det 
kan handla om dubbelarbete med familj och barn, aktiviteter och andra åtaganden 
utanför arbetsplatsen. Orsakssammanhang är oftast inte renodlade aspekter av 
konkreta problemområden utan handlar oftast om komplexa samband. Eftersom 
att konsekvenser av utmattningssyndrom påverkar både individ och samhälle är 
detta ett ämne som ytterligare bör belysas. 
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Studiens begränsningar 
Precis som i många andra kliniska studier finns i denna heller inte någon baslinje 
att utgå från och jämföra resultat med. Det finns därför ingen information om hur 
testdeltagarnas minnes- och kognitionsnivå såg ut  innan diagnos. Många av de 
som drabbas av utmattningssyndrom är högpresterande individer och det finns en 
möjlighet att deltagarna i studien i ett friskt tillstånd skulle prestera över 
genomsnittet vad gäller kognitiva förmågor. Det innebär att en faktisk försämring 
av kognition i den här gruppen då inte skulle visa någon signifikant skillnad i 
jämföresle med kontrollgrupp även om den fanns. Frågan om hur man mäter 
kognition blir då ytterst relevant eftersom att även små skillnader som kanske inte 
syns vid objektiv mätning kan innebära stora handikapp för den specifika 
individen. Dessutom kanske kognition för individer med utmattningssyndom 
måste operationaliseras på ett sätt som gör att man med objektva mått kan ringa in 
de problem som beskrivs. 
 
Framtida forskning 
Sammanfattningsvis visar resultatet att det finns en diskrepans mellan subjektiv 
kognition och objektiv kognition hos personer med UMS. Resultatet kan vara en 
konsekvens av flera olika faktorer men bland annat verkar det som att depressiva 
inslag påverkar den kognitiva förmågan på ett sätt som gör att den upplevs sämre 
än vad den egentligen är.  
 
Eftersom att utmattningssyndrom får omfattande följder för den enskilda 
individen men även samhällsekonomiskt är det av stor vikt att utforska detta 
område ytterligare. Trots de konsekvenser som utmattningssyndrom för med sig 
är det förvånansvärt nog ett relativt outforskat område och den forskning som 
finns är delvis oenig. Det råder mindre tvivel kring det faktum att subjektiv 
upplevelse av kognitionsförsämringar är ett stort inslag i den självrapporterade 
bild som beskrivs av personer som fått diagnosen. Vidare forskning är därför viktig 
och bör ytterligare undersöka dels den kognitiva funktionen hos personer med 
UMS men även kartlägga affektiva tillstånd som kan färga den subjektiva 
kognitionsnivån. Man bör även utreda huruvida självskattningsformulär för att 
undersöka subjektiv kognition och neuropsykologiska tester som används för 
objektiv kognition kan förbättras. 
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