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Kognitiv träning vid depression 
 
 
 
 

Sammanfattning 
 

Depression är en vida utbredd sjukdom. Kognitiv träning skulle kunna 
vara en kostnadseffektiv och lättillgänglig intervention att bemöta 
sjukdomen i ett tidigt skede. Tidigare forskning tyder på att kognitiv 
träning har effekt på depression och kognitiva nedsättningar. Denna 
studie ämnade undersöka om träning hemma skulle leda till 
förbättringar av depression, och om dessa berodde på träningen i sig. 
Fyra deltagare med depressionssjukdomar genomförde träning med 
Paced Auditory Serial Addition Task (PASAT). Studien hade en n=1-
design med för- och eftermätningar, och kontroll genom 
pseudointervention. Dagliga och veckovisa mätningar visade 
förbättring för endast en deltagare. Träningen visade sig därmed inte 
effektiv. Tre deltagare upplevde nytta med interventionen. Det kan 
vara skäl för fortsatta studier av kognitiva interventioner vid 
depression. 
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Abstract 
 

Depression is a widely spread disorder. Cognitive training could be a 
cost effective and easily accessible intervention to treat the disorder in 
an early stage. Previous research indicates that cognitive training is 
effective in alleviating depression and cognitive deficits. The aim of 
this study was to investigate whether cognitive training at home would 
lead to improvements in depression, and whether improvements were 
due to the training per se. Four subjects with depression participated 
in training with the Paced Audity Serial Addition Task (PASAT). The 
study had an n=1-design with pre- and post-measures, and control by 
a pseudo-intervention. Daily and weekly measures showed effects 
only for one participant. Thus the training was not shown to be 
effective. Three participants experienced benefits from the 
intervention. That could be a reason for further studies of cognitive 
interventions of depression.  
 
Keywords: Depression, PASAT, cognitive training, n=1-design. 
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  Kognitiv träning vid depression 

År 2000 var egentlig depression den fjärde största sjukdomen i världen (Üstün, Ayuso-

Mateos, Chatterji, Mathers & Murray, 2004). År 2020 beräknas egentlig depression bli den 

andra ledande orsaken i världen till funktionsnedsättning och dödlighet (Murray & Lopez, 

1997). Depression är ett psykiskt problem med konsekvenser både för individen och för 

samhället. Depressionssjukdomar är bland de största orsakerna i världen till nedsatt 

arbetsförmåga och produktivitetsbortfall (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2004). I en undersökning framkom att den psykiska ohälsan i Sverige är stor (Sveriges 

Psykologförbund, 2004). En av tio svenskar svarade att de under det senaste året lidit av 

psykisk ohälsa som till exempel utbrändhet och depression. I Sverige beräknades år 1997 att 

depression kostade samhället tolv miljarder kronor det året (SBU, 2004). Under de senaste 50 

åren har depression blivit vanligare och jämfört med tidigare sker debuten i lägre åldrar (SBU, 

2004). Effektiva behandlingsinterventioner behövs.  

Definition 

Enligt DSM-IV finns det tre depressiva syndrom inom axel I: egentlig depression, dystymi 

och depression utan närmare specifikation (UNS) (American Psychiatric Association [APA], 

2004). Enligt de kliniska kriterierna i DSM-IV är egentlig depression en period av en 

upplevelse av antingen nedstämdhet eller minskat intresse för eller glädje av nästan alla 

dagliga aktiviteter. Individen måste även uppfylla fyra av följande symtom: förändringar i 

aptit, vikt, sömn eller psykomotorisk aktivitet, minskad energi, känslor av värdelöshet eller 

skuld, svårigheter i koncentration eller beslutsfattande, återkommande tankar på döden, 

återkommande självmordstankar utan någon plan, självmordsförsök eller planer på självmord. 

Symtomen måste bestå under större delen av dagen, nästan varje dag, i åtminstone två veckor. 

Svårigheterna orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt 

eller i andra viktiga avseenden. Den egentliga depressionen förklaras inte bättre med 

schizoaffektivt syndrom och förekommer inte tillsammans med schizofreni, schizofreniformt 
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 syndrom, vanföreställningssyndrom eller psykotiskt syndrom UNS. Vidare har maniska 

episoder, blandepisoder mani/depression eller hypomana episoder aldrig förekommit. 

Nedstämdheten beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans (till exempelvis 

missbruksdrog, medicinering) eller av somatisk sjukdom eller skada.  

Enligt DSM-IV innebär dystymi nedstämdhet större delen av dagen flertalet dagar under 

minst två år. Vidare måste två av följande kriterier uppnås: minskad eller ökad aptit, för lite 

eller för mycket sömn, brist på energi, nedvärdering av sig själv, koncentrationssvårigheter 

eller obeslutsamhet eller hopplöshetskänslor. Liksom vid egentlig depression orsakar 

symtomen kliniskt signifikant lidande och kan inte förklaras bättre med kronisk egentlig 

depression eller någon annan psykologisk störning. Vidare beror inte symtomen på direkta 

fysiologiska effekter av någon substans eller av somatisk sjukdom eller skada. 

Avslutningsvis betyder enligt DSM-IV diagnosen depression UNS depressiv 

förstämning som inte uppfyller kriterierna för egentlig depression, dystymi, maladaptiv 

stressreaktion med nedstämdhet eller maladaptiv stressreaktion med både ångestkänslor och 

nedstämdhet. 

Epidemiologi 

Prevalensuppskattningar som SBU (2004) uppger visar att vid en viss tidpunkt uppfyller i 

västvärlden mellan fyra till tio procent av den vuxna befolkningen kriterierna för egentlig 

depression. DSM-IV (APA, 2004) uppger en prevalensuppskattning för egentlig depression 

som varierar från fem till nio procent för kvinnor och från två till tre procent för män. 

Prevalensen för dystymi uppskattas till omkring 3 procent (APA, 2004). 

Prevalensuppskattningar i en generell population i Finland gav liknande siffror som APA 

(2004) (Isometsä, Aro & Aro, 1997). I denna studie uppfyllde 5,3 procent av kvinnorna och 

2,8 procent av männen kriterierna för en egentlig depressionsepisod. Vidare uppfyllde två 

procent av kvinnorna och 1,4 procent av männen kriterierna för diagnosen dystymi. Slutligen 
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 visade studien att 20,2 procent av kvinnorna och 14,2 procent av männen upplevde 

depressiv sinnesstämning.  

Risken att uppfylla kriterierna för diagnosen egentlig depression någon gång under sin 

livstid varierar i olika studier från Europa, Nordamerika och Australien mellan fem och 25 

procent för kvinnor och mellan tre och tio procent för män (SBU, 2004). Liknande siffror för 

livstidsincidens kan man finna i DSM-IV där de för diagnosen egentlig depression ligger 

mellan tio och 25 procent för kvinnor och mellan fem och tolv procent för män (APA, 2004). 

Livstidsincidensen för dystymi ligger omkring sex procent (APA, 2004).  

Egentlig depression debuterar i varierande åldrar. En vanlig ålder då symtom 

uppkommer är mellan 20 och 30 år (APA, 2004). Det finns longitudinella naturalistiska 

studier som har visat att ett år efter att en individ fått diagnosen egentlig depression har 40 

procent fortfarande tillräckligt med symtom för att uppnå kriterierna för diagnosen (APA, 

2004). I en studie från Nederländerna undersöktes durationen på egentliga 

depressionsepisoder i den generella populationen (Spijker et al., 2002). I 50 procent av fallen 

var depressionsepisodens duration tre månader eller längre. Tillfrisknandet avtog när den 

egentliga depressionsepisoden började närma sig en duration av tolv månader. För personer 

som efter ett år fortfarande uppfyllde kriterierna stod tillfrisknandet därefter praktiskt taget 

still. I studien framkom att det fortfarande fanns deltagare efter 24 månader som uppfyllde 

kriterierna för depression. Durationen hos den egentliga depressionsepisoden förlängdes vid 

komorbiditet med dystymi och vid högre svårighetsgrad av depressionssymtom. Dystymi 

debuterar ofta tidigt i barndomen eller tonåren (APA, 2004). Enligt SBU (2004) får de flesta 

som drabbas av depression ytterligare minst en sjukdomsperiod senare i livet. Detta framkom 

även i en longitudinell studie där man undersökte svår återkommande egentlig depression 

(Kennedy, Abbott & Paykel, 2003). Deltagarna var under behandling och resultatet visade att 

92 procent av deltagarna vid uppföljning hade tillfrisknat men att 66 procent senare drabbades 

av en ny egentlig depressionsepisod. För varje insjuknande i depression ökar sannolikheten att 
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 drabbas av ytterligare ett insjuknande och de friska intervallerna mellan 

depressionsepisoderna blir allt kortare (SBU, 2004). Sammanfattningsvis är depression och 

depressiv sinnestämning problem som många individer drabbas av. Fler och längre 

depressionsepisoder ökar risken för ytterligare insjuknanden och ihållande sjukdom. Det tyder 

på att behandling behöver sättas in i tidigt skede. För att kunna tillgodose detta behov behövs 

behandling som är lättillgänglig och effektiv. 

Behandling av depression 

Det finns farmakologiska och psykologiska behandlingar som har väl dokumenterad effekt 

vid behandling av depression hos vuxna (SBU, 2004). Inom psykologisk behandling finns 

stöd för kognitiv terapi, kognitiv beteendeterapi, interpersonell terapi och psykodynamisk 

korttidsterapi (SBU, 2004). Metaanalyser har visat att ingen signifikant skillnad på 

behandlingsutfall föreligger mellan medicin och psykologisk behandling (Imel, Malterer, 

McKay & Wampold, 2008; Bortolotti, Menchetti, Bellini, Montaguti & Berardi, 2008). 

Psykologisk behandling tycks ha en förebyggande effekt vad gäller återfall i depression 

medan medicin tycks ge bättre behandlingsutfall vid dystymi (Imel et al., 2008). Vad gäller 

effekten hos specifika psykoterapimetoder visar ett par metaanalyser på att många metoder 

har liknande effekt (Cuijpers, Straten, Andersson & Oppen, 2008; Pinquardt, Duberstein & 

Lyness, 2006). Interpersonell terapi har visats mer effektiv än kognitiv beteendeterapi, 

stödjande behandling, beteendeaktivering, psykodynamisk behandling, problemlösning och 

social färdighetsträning (Cuijpers et al., 2008), samt mindre effektiv än kognitiv 

beteendeterapi, psykodynamisk terapi, psykoedukation, stödjande interventioner, fysisk 

aktivitet och återberättande av sitt liv (Pinquardt et al., 2006). I den senare metaanalysstudien 

hade kognitiv beteendeterapi och återberättande av sitt liv störst effekt. Psykologisk 

behandling har visat sig mer effektiv än sedvanlig behandling, vilket i studien innebar 

antidepressiv medicin eller behandling utförd av specialist i allmänmedicin (Bortolotti et al., 

2008). Det finns med andra ord många psykologiska behandlingar som har visat sig effektiva. 
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 Dock visade en studie att inte alla personer med diagnosen egentlig depression har en 

pågående behandling (Ohayon, 2007). Enligt studien gick 57,7 % i psykologisk behandling, 

medicinsk behandling eller dessa två behandlingar i kombination. Den ökande förekomsten av 

depression, det låga tillfrisknandet hos personer som har uppvisat depression under en längre 

tid och det faktum att inte alla personer med depression går i behandling motiverar dock ett 

fortsatt sökande efter fler, effektivare och mer tillgängliga former av behandling. Detta skulle 

också kunna innebära lägre kostnader för samhället. 

Hjärnområden och funktioner kopplade till emotionella tillstånd och kognitiva funktioner 

Nya möjligheter för förklaringar och behandlingsinterventioner för diagnosen depression har 

börjat utvecklas utifrån kunskap om hjärnans koppling till emotionella tillstånd och kognitiva 

funktioner. Det komplexa neuronala nätverk som är delaktigt vid emotionella tillstånd 

innefattar bland annat prefrontala cortex, anterior cingulate cortex och amygdala (Davidson, 

Pizzagalli, Nitschke & Putnam, 2002) (Se Bilaga A för visuell illustration).  

I en sammanfattande artikel (Phillips, Drevets, Rauch & Lane, 2003a) betonas två 

neuronala system: ventrala systemet och dorsala systemet. Ventrala neuronala systemet 

innefattar hjärnområden som amygdala, ventrala delar av anterior cingulate cortex och 

prefrontala cortex. Detta system är delaktigt i uppmärksammandet av ett emotionellt stimulus 

och av den eventuella påföljande emotionella reaktionen. Speciellt amygdala är involverat vid 

uppmärksammandet av utmärkande affektiva stimuli (Davidson et al., 2002).  

Det dorsala neuronala systemet omfattar delar som hippocampus, dorsala regioner av 

anterior cingulate cortex och prefrontala cortex (Phillips et al., 2003a). Detta nätverk är 

delaktigt i aktiv medveten reglering av affektiva tillstånd (Phillips et al., 2003a). Dessutom är 

det dorsala neuronala systemet viktigt för exekutiva funktioner så som selektiv 

uppmärksamhet och planering (Phillips et al., 2003a). Dessa exekutiva funktioner integreras 

och påverkas av emotionell information (Phillips et al., 2003a).  
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 Phillips et al. (2003a) gör gällande att den utsträckning i vilket ett emotionellt stimulus 

identifieras och en affektiv reaktion uppkommer kan vara beroende av styrkan på aktivitet i 

det ventrala systemet och det dorsala systemet. Systemen arbetar ömsesidigt tillsammans och 

skapar en emotionell reaktion. De menar att dysfunktion i ett av de neuronala systemen eller i 

båda skulle kunna ge upphov till symtom som är typiska för olika psykiatriska syndrom.  

De två olika nätverk som Phillips et al. (2003a) diskuterar liknar de neuronala banor 

som har undersökts av Fales et al. (2008). Fales et al. (2008) tar upp hur emotionella 

responser kan uppkomma och regleras antingen utifrån kognitiv kontroll – och därmed 

aktivitet i prefrontala cortex – eller genom hyperaktivitet i amygdala och anterior cingulate 

cortex. När testpersoner har fått i uppgift att medvetet aktivt inhibera en subjektiv känsla av 

negativ affekt har aktiviteten ökat i dorsala anterior cingulate cortex och prefrontala cortex 

och minskat i limbiska regioner som amygdala (Ochsner, Bunge, Gross & Gabrieli, 2002 ; 

Phan et al., 2005). 

Således tycks emotionella reaktioner ske i samverkan mellan två olika neuronala system 

vilka är delaktiga i olika huvuduppgifter. Det ena systemet är viktigt för att uppmärksamma 

affektiva stimuli och aktivera emotionella reaktioner, medan det andra systemet är viktigt för 

att utföra exekutiva funktioner så som inhibering av affektiva reaktioner och planering. Dessa 

system ska samverka för en adaptiv respons i förhållande till omgivningen. 

Hjärnområden och funktioner kopplade till depression  

Phillips, Drevets, Ranch och Lane (2003b) beskriver i en annan sammanfattande artikel hur 

neuronala mönster kan se ut för individer med depression. De nämner att det finns fynd som 

visar på att patienter med depression har nedsättningar i exekutiva och emotionella 

funktioner. Enligt Phillips et al. (2003b) har dessa patienter minskad volym i vissa delar av 

hjärnan som är delaktiga i uppkomsten av emotionella tillstånd, så som exempelvis amygdala, 

subgenual cingulate gyrus och prefrontala cortex. De fastslår att under en egentlig 

depressionsepisod ökar aktiviteten i regioner som minskat i volym och som är viktiga för 
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 identifiering av emotionella stimuli och uppkomst av emotionella responser. Vidare minskar 

aktiviteten i några av de nätverk som är delaktiga i medveten reglering av affekt (Phillips et 

al., 2003b). Detta mönster av aktivitet ändras till det motsatta när individer har tillfrisknat från 

sin egentliga depressionsepisod. Kombinationen av att ha en minskad volym i vissa områden 

som samtidigt har en ökad aktivitet ger en begränsad emotionell bredd som är extra känslig 

för negativa stimuli som ger upphov till negativ affekt (Phillips et al., 2003b). I en studie 

uppkom liknande resultat (Fales et al., 2008). Vid uppgiften att ignorera negativa stimuli hade 

personer med depression en ökad aktivitet i amygdala medan kontrollgruppen hade en ökad 

aktivitet i dorsala laterala prefrontala cortex. Enligt författarna visade detta på att patienter 

med depression har en ökad sårbarhet för negativa stimuli jämfört med en kontrollgrupp. De 

dysfuntionella emotionella reaktionerna skulle kunna ha uppkommit genom brister i kognitiv 

kontroll. I flera studier har framkommit att personer med depression har ökad 

amygdalaaktivering (Beauregard, Paquette & Lévesque, 2006, Davidson et al., 2002; Siegle, 

Thompson, Carter, Steinhauer & Thase, 2007), liksom svårigheter att reglera negativ affekt 

(Beauregard et al., 2006).  

Sammanfattningsvis verkar det hos personer med depression finnas en minskad aktivitet 

i vissa prefrontala regioner och en ökad aktivitet i subkortikala regioner, exempelvis 

amygdala och anterior cingulate cortex. Följaktligen bör hos deprimerade personer också 

avvikelser förekomma i kognitiva funktioner som berör dessa områden, så som exekutiva 

funktioner och uppmärksamhet. Det finns studier som tyder på detta. 

Kognitiva funktioner vid depression 

Det finns metanalyser som har uppmärksammat nedsättningar vid depression i vissa kognitiva 

funktioner, så som exekutiva funktioner (Ottowitz, Dougherty & Savage, 2002), 

koncentration, ordflöde, visuospatiala funktioner, verbal inlärning och mental flexibilitet 

(Veiel, 1997). När det kommer till korrelationen mellan exekutiv förmåga och depression har 

denna hos äldre visat sig medieras av ruminering (von Hippel, Vasey, Gonda & Stern, 2008). 
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 Von Hippel et al. (2008) har föreslagit att bristande förmåga att inhibera ruminerande tankar 

och att flytta sin uppmärksamhet skulle kunna vara en förklaring till depression. I en annan 

studie sågs ett samband mellan ruminering och låga resultat på Wisconsin card sorting test, ett 

test avsett att mäta exekutiva funktioner (Davis & Nolen-Hoeksema, 2000). Ottowitz et al. 

(2002) har påpekat att det finns studier som ger stöd för en nedsättning av uppmärksamhet vid 

depression liksom studier som motsätter detta. De har diskuterat att detta skulle kunna bero på 

dels verkliga skillnader mellan olika personer med depression, dels på att ingen specificering 

sker av vilka delar av uppmärksamheten som åsyftas i de olika studierna.  

Träning av kognitiv funktion vid depression 

Således tycks personer med depression uppvisa ökad aktivitet i amygdala, anterior cingulate 

cortex, samt minskad aktivitet i delar av prefrontala cortex. Dessa regioner har visat sig 

relevanta för bland annat affektaktivering, affektreglering, modulering av uppmärksamhet och 

exekutiva funktioner. Studier har också visat att hos personer med depression finns det 

nedsättningar i kognitiva funktioner, så som exekutiva funktioner och uppmärksamhet. Dessa 

nedsättningar skulle kunna bidra till ökat fokus på negativa affekter hos deprimerade 

patienter. Med denna information som bakgrund torde en förändring av neuronala system och 

kognitiva funktioner kunna medföra en ökad kognitiv förmåga och en mildring av 

symtombilden hos individer med depression. 

Det finns åtminstone tre försök där man har angripit depressiv problematik med kognitiv 

träning. I en studie ledde träning av kognitiva förmågor till minskning av depressiva symtom, 

minskning av amygdalaaktivitet vid emotionella uppgifter och ökad snabbhet på Paced 

Auditory Serial Addition Task (PASAT) med 500 ms (Siegle, Ghinassi & Thase, 2007). Som 

träningsmoment i denna studie användes Well´s Attention Control Training samt en 

specialanpassad version av PASAT. När testpersonerna använde programmet PASAT ökade 

upplevelsen av negativ affekt, vilket innebar att den kognitiva träningen skedde i en situation 

lik den depressiva symtombilden, där uppmärksamheten påverkades av amygdalaaktivering. I 
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 denna studie förekom en del ovidkommande variabler. Testpersonerna genomförde utöver 

den kognitiva träningen en gruppbehandling som inkluderade medveten närvaro. 

Testpersonerna uppgav att de såg den kognitiva träningen som en fortsättning på träningen av 

medveten närvaro, med dess fokus på att skifta uppmärksamhet. Detta kan ha ökat deltagarnas 

tilltro till den kognitiva träningen och därmed ha inverkat på utfallet.  

En annan studie genomfördes i syfte att se huruvida kognitiva nedsättningar som åtföljer 

depression kan motverkas genom kognitiv träning (Elgamal, McKinnon, Ramakrishnan, Joffe 

& MacQueen, 2007). I denna studie användes träningsprogrammet PSSCogReHab, vilket har 

använts bland annat för personer med diagnosen schizofreni. Resultat från studien visade att 

en signifikant förbättring av uppmärksamhet, verbal inlärning och minne, psykomotorisk 

hastighet och exekutiva funktioner uppnåtts efter träningens genomförande. Även om syftet 

inte var att se huruvida depressiva symtom hade minskat mättes dessa. Det upptäcktes ingen 

förbättring vad gäller depressiva symtom. Orsaker till att en sådan förbättring fanns i studien 

gjord av Siegle, Ghinassi och Thase (2007) men inte i denna kan vara flera. En orsak som 

redan har nämnts ovan kan vara de gruppträffar som innefattade träning av medveten närvaro. 

En annan skillnad mellan dessa två studier är att i studien gjord av Siegle, Ghinassi och Thase 

(2007) genomfördes den kognitiva träningen under aktivering av amygdala, medan Elgamal et 

al. (2007) tränade kognitiva funktioner i sin enskildhet. Detta skulle kunna innebära att de 

senare missade en del av den affektiva komponenten hos personer med depression.  

I en tredje studie jämfördes kognitiv träning, farmakologisk behandling och de två 

behandlingarna i kombination vid depression och kognitiv nedsättning (Alvarez, Sotres, León, 

Estrella & Sosa, 2008). Vid alla tre betingelser fann man efter avslutade behandlingar 

minskad depressiv problematik. Vid träningen av kognitiv funktion användes dataprogrammet 

Alcor, vilket ökade i svårighetsgrad i takt med deltagarens förbättring av kognitiva funktioner. 

I studien önskade man påverka kognitiva funktioner så som uppmärksamhet, hyperaktivitet, 

impulsivitet samt intelligenskvot. De två grupper som genomförde den kognitiva träningen 
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 visade förutom minskning av depressiv problematik även förbättringar i kognitiva 

funktioner, vilket inte gruppen som endast fick farmakologisk behandling gjorde. Åtta 

månader efter avslutad behandling med kognitiv träning fann forskarna att deltagarna hade 

ökat sin akademiska prestation jämfört med innan behandlingen.  

De studier som finns visar blandade resultat. Gemensamt för dem är att deltagarna 

regelbundet har besökt en behandlare, något som i sig kan medföra positiva effekter genom 

aktivering och social gemenskap. Dessutom har inte kontrollerats för eventuella 

placeboeffekter som kan komma av att sitta vid en dator och genomföra ett träningsprogram. 

Detta innebär att resultatet på nämnda studier kan vara missvisande eftersom det finns fler 

faktorer än den kognitiva träningen som kan ha påverkat utfallen. Behandlingens format – att 

genomföra uppgifter vid en dator – möjliggör att dessa ovidkommande faktorer kan 

kontrolleras. Träningsprogram skulle kunna administreras i hemmiljö, vilket innebär minskad 

risk att eventuella resultat härrör från effekter av en närvarande behandlare eller aktivering. 

Dessutom kan en kontroll av placeboeffekter uppnås genom att administrera ett program som 

inte är utmanande nog att leda till kognitiv träning. På detta sätt kan bättre säkerställas att 

eventuella effekter verkligen beror på kognitiv träning. Framför allt skulle det också ha 

kliniska fördelar, eftersom administrering i hemmiljö kan ge ökad tillgänglighet och 

kostnadseffektivitet. 

Syfte 

I denna studie ämnades undersöka om kognitiv träning i hemmiljö inverkade på graden av 

nedstämdhet hos patienter som uppfyllde kriterierna för något depressivt syndrom enligt axel 

I i DSM-IV. Vidare undersöktes huruvida denna kognitiva träning hade en effekt på graden av 

depression utöver förväntningen av att sitta vid en dator och genomföra ett träningsprogram.  

Hypotesen i denna behandlingsstudie var att den kognitiva träningen skulle ge minskad 

nedstämdhet. Mer specifikt var hypotesen att viss effekt skulle uppnås genom att bara utföra 
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 träningsprogrammet men att effekten skulle öka vid successivt mer kognitivt krävande 

uppgifter.  

Metod 

Design 

Studien hade en n=1-design som bestod av tre faser enligt en ABC-modell med för- och 

eftermätning (Krishef, 1991). Istället för att som i gruppstudier jämföra grupper jämförs i en 

n=1-design faser. Varje individ blir sin egen studie där första fasen utgör individens egen 

kontroll. Faktorer som påverkade att en n=1-design valdes var tidsaspekt och möjlighet att 

genomföra studien med få deltagare. Sedan ger en n=1-design tillfälle att följa en individs 

utveckling genom upprepade mättillfällen, vilket stärker intern validitet (Krishef, 1991). 

ABC-modellen möjliggjorde jämförelse mellan baslinje och intervention samt mellan två 

olika interventionsbetingelser, vilket således kunde besvara studiens två frågeställningar. För- 

och eftermätning gjordes för att se om någon förändring hade skett under den period som 

studien genomfördes. Baslinjen var tre till fem veckor lång. Längden på denna 

randomiserades för varje deltagare oberoende av övriga deltagare, för att de därmed skulle 

kunna påbörja studien omedelbart efter förmätningen. Att påbörja studien direkt efter 

förmätning minskade risken att depressionen skulle kunna hinna påverkas av yttre faktorer.  

Samtliga individer som anmälde sitt intresse för studien deltog i ett bedömningssamtal. 

Innan bedömningssamtalet randomiserades en behandlare till deltagaren. Den behandlare som 

haft bedömningssamtalet fick fortsätta ha hand om kontakten under behandlingen med den 

aktuella deltagaren för att dra nytta av den redan påbörjade kontakten. Under 

bedömningssamtalet kontrollerades inklusions- och exklusionskriterier. Vidare genomfördes 

förmätning av depression, socialt välbefinnande, positiv och negativ affekt samt kognitiv 

funktion. I slutet av bedömningssamtalet demonstrerades det kognitiva träningsprogrammet 

varefter mätning skedde av förväntningar och tilltro till interventionen. Deltagarna fick med 

sig programmet hem på en CD-skiva tillsammans med instruktioner för när träning och 
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 självskattningar skulle genomföras (Se Bilaga B för exempel på instruktioner). Veckan efter 

bedömningssamtalet påbörjades baslinjemätning, efter vilken följde träning med PASAT. 

Detta program genomfördes hemma vid tre tillfällen varje vecka under tre gånger fem minuter 

under totalt sex veckor. De första två veckorna bestod av en pseudointervention, vilket 

innebar träning med PASAT utan ökande svårighetsgrad. De sista fyra veckorna av träningen 

genomfördes med successivt ökande hastighet beroende på deltagarens prestation. Under 

baslinjemätning och interventionsfaser fick deltagarna varje dag göra en 

depressionsuppskattning på en linje och varje vecka fylla i tre mer omfattande 

självskattningsformulär. Efter interventionsfaserna skedde ett avslutande samtal med 

eftermätningar av depression, socialt välbefinnande, positiv och negativ affekt samt kognitiv 

funktion. Deltagarna fick då också utvärdera interventionen och berätta om sina upplevelser. 

Se Tabell 1 för en översikt på hur mätinstrumenten administrerades. Ingen belöning utgick för 

deltagande. 

Rekrytering 

För att rekrytera deltagare till denna studie kontaktades först psykiatriska 

öppenvårdsmottagningar i Örebro och Norrköping och primärvårdsmottagningar i Örebro. De 

olika mottagningarna i Örebro kontaktades via e-post och fick information om studien och en 

förfrågan om de kunde lägga ut en annons (Se Bilaga C) i sina väntrum för rekrytering av 

deltagare. Åtta av primärvårdsmottagningarna avböjde samarbetet antingen genom att de inte 

hörde av sig alls eller genom att de aktivt avböjde medverkan och meddelade att de bedömde 

att de inte kunde erbjuda de deltagare som önskades. De primärvårdsmottagningar som visade 

intresse för att delta i studien låg i Adolfberg, Haga, Lekeberg, Skebäck och Tybble. De två 

psykiatriska öppenvårdsmottagningar i Örebro som kontaktades valde att delta i studien och 

dessa låg i Hallsberg och på universitetssjukhuset Örebro. Via de psykiatriska mottagningarna 

i Örebro anmälde sig tre personer och via primärvården inkom inga anmälningar. 

För att få kontakt med Norrköpings psykiatriska mottagningar skickades e-post till 
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 verksamhetschefen där information och förfrågan om medverkan i studien bifogades. Ett 

möte sammankallades där verksamhetschefen, en psykolog tillhörande den psykiatriska  

Tabell 1 
Översikt på hur mätinstrumenten administrerades  

Förmätning  Baslinje   Pseudo- 
intervention 

 Intervention  Eftermätning 

         

BDI-II 
PANAS 
WSAS 
Sifferrepetition, 
totalt och baklänges 
Symbolkodning 
CEQ 

 1/dag 
VAS 
 
1/vecka 
BDI-II 
PANAS 
WSAS 

 1/dag 
VAS 
 
1/vecka 
BDI-II 
PANAS 
WSAS 

 1/dag 
VAS 
 
3/vecka 
PASAT 
 
1/vecka 
BDI-II 
PANAS 
WSAS 

 BDI-II 
PANAS 
WSAS 
Sifferrepetition, 
totalt och baklänges 
Symbolkodning 
Utvärdering 

  3-5 v.  2 v.  4 v.   
 

mottagningen som är belägen på Norrköpings sjukhus och studiens två ansvariga medverkade 

och diskussion kring ett samarbete ägde rum. Mötet resulterade i att den psykiatriska 

mottagningen på Norrköpings sjukhus valde att delta i studien. De yrkesverksamma på den 

psykiatriska mottagningen informerades om studien och fick därefter till uppgift att aktivt 

rekrytera patienter till studien genom att utgå från studiens inklusions- och 

exklusionskriterier. När mottagningen i Norrköping gjort en bedömning att en patient 

uppfyllde kriterierna för att medverka i studien var mottagningens uppgift att ge information 

och kontaktuppgifter om studien till dessa patienter. Sedan skulle de yrkesverksamma 

meddela detta till studiens ansvariga. Via den psykiatriska mottagningen i Norrköping inkom 

inga anmälningar. 

Vidare rekryterades deltagare via annonser som sattes upp på Örebro universitet. Via 

annonserna på universitetet inkom tre anmälningar. Dessutom kontaktades via e-post Balans, 

en patient- och anhörigförening för depressionssjukdomar. Det skickades information och en 
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 annons om studien till föreningen. Föreningen hade två medlemmar som önskade delta i 

studien.  

Det var möjligt att anmäla sig till studien under perioden vecka 41 år 2008 till vecka sju 

år 2009. Personer som önskade delta i studien anmälde sitt intresse och påbörjade sin 

behandling vid olika tidpunkter. Personer meddelade intresse att delta i studien via e-post eller 

telefonsvarare och fick svar via e-post eller vanligt brev med information om studien och 

tidpunkter för ett bedömningssamtal (Se Bilaga D). Sammanlagt anmälde åtta personer sitt 

intresse för deltagande, och efter inledande kontakt via e-post innan bedömningssamtal 

kvarstod sju. Från en deltagare mottogs inget svar.  

Kriterier för deltagande 

Bedömningssamtalets huvuduppgift var att ta reda på om de som anmält sig uppfyllde 

uppställda inklusionskriterier och inte hade något av de uppställda exklusionskriterierna. 

Inklusionskriterier var ålder mellan 18 och 65 år, att deltagaren uppfyllde diagnosen egentlig 

depression, depression UNS eller dystymi enligt DSM-IV-TR och enligt SCID-I, att 

deltagaren fick 20 poäng eller högre på BDI-II och avslutningsvis att deltagaren själv var 

villig att delta i studien. Exklusionskriterier var om det framkom att deltagaren hade 

diagnostiserat bipolärt syndrom, psykotisk syndrom, substansmissbruk eller neurologisk eller 

utvecklingsrelaterad problematik. Vidare var ett exklusionskriterie att deltagaren gjort ett 

självmordförsök under de senaste två åren och om deltagaren hade en pågående ECT-

behandling. Efter bedömningssamtal kvarstod fem deltagare som var intresserade av att 

genomföra den kognitiva träningen. Faktorer som gjorde att två personer exkluderades efter 

bedömningssamtalet var att en av dem hade en planerad ADHD-utredning och en inte 

uppfyllde kriteriet 20 poäng eller högre på BDI-II. Sammantaget rekryterades till 

behandlingsstudien fem deltagare, fyra kvinnor och en man. 
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 Deltagare 

De fem deltagare som påbörjade studiens behandling var mellan 21-41 år. Två av dem 

uppfyllde kriterierna för egentlig depression och tre av dem uppfyllde kriterierna för 

depression UNS. Gemensamt för deltagarna var att de upplevde en känsla av nedstämdhet och 

minskat intresse för sociala aktiviteter eller vardagssysslor. De uppskattade att de hade haft 

svårigheter i vardagen under sex månader till tre år. Vidare beskrev tre av deltagarna att de 

ältade för mycket. Varje deltagare har fått läsa igenom och godkänna den text som beskriver 

dem. Deltagarna beskrivs i den ordning de anmälde sitt intresse att delta i studien. Deltagare 

som inte påbörjade studien beskrivs inte.  

Deltagare 2. Deltagaren uppfyllde diagnosen egentlig depression enligt SCID-I. Hon 

upplevde under större delen av dagen ältande och minskat intresse för aktiviteter som hon 

förut uppskattade. Hon beskrev det ansträngande att ta sig från sitt hem till universitetet eller 

andra sociala aktiviteter. Detta gjorde att deltagaren ofta stannade hemma. Studier, socialt liv 

och egna fritidsaktiviteter blev lidande. Hon hade känslor av värdelöshet och obeslutsamhet 

så gott som dagligen. Även minskad minneskapacitet och koncentrationsförmåga beskrevs. 

Hon bodde i sitt föräldrahem och vågade inte flytta hemifrån på grund av sina negativa tankar. 

Vid bedömningssamtalet gick deltagaren i psykoterapi. Hon önskade efter genomförandet av 

interventionen en reducering av negativa tankar och ökat intresse för sociala aktiviteter. 

Deltagare 3. Deltagaren uppfyllde diagnosen depression UNS enligt SCID-I. Hon 

beskrev under bedömningssamtalet viktuppgång under graviditet följt av en svår förlossning 

med sängliggande och som hon själv benämnde som förlossningsdepression. Förlossningen 

ägde tre månader innan bedömningssamtalet. Hon hade tiden vid samtalet svårt att ta sig för 

vardagliga uppgifter. Att borsta tänderna var inte längre någon självklarhet. Deltagaren hade 

påbörjat en kontakt med en psykoterapeut. Hon hade där pratat om sig själv och upplevde inte 

att det hade hjälpt. Vid bedömningssamtalet gick deltagaren fortfarande i psykoterapi. 

Deltagaren hade tidigare inte sett någon hjälp ur nedstämdheten, men upplevde under samtalet 
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 ändå att den hade börjat vända. Hon hade förhoppningen att av behandlingen få tillbaka 

lusten att göra saker. 

Deltagare 6. Deltagaren uppfyllde kriterierna för diagnosen depression UNS enligt 

SCID-I. När deltagaren fick beskriva sin känsla av nedstämdhet berättade hon att det kändes 

som att hon såg världen utifrån ett par glasögon som gjorde att hon såg omgivningen ur ett 

negativt perspektiv. Detta upplevde deltagaren under större delen av dagen. Hon upplevde att 

hon hade svårigheter att koncentrera sig och att fokusera på en sak i taget. Enligt deltagaren 

började hennes nedstämdhet för första gången begränsa hennes vardag för ungefär två år 

sedan. Deltagaren hade tidigare fått KBT-behandling för sin nedstämdhet och hade sex veckor 

innan bedömningssamtalet börjat ta antidepressiv medicin. Deltagarens förväntningar på 

behandlingsstudien var att hon skulle få uppleva och se konkreta förbättringar i sina resultat. 

Hon förklarade att hon inte tror att hon skulle kunna bli helt frisk från sin nedstämdhet, men 

att hon förväntade sig att hon skulle få se positiva framsteg. 

Deltagare 7. Deltagaren uppfyllde kriterierna för diagnosen depression UNS enligt 

SCID-I. Deltagaren fick för 2,5 år sedan en förlossningsdepression. Depressionen höll i sig i 

1,5 år. Hon hade nyligen gått igenom en separation efter vad hon beskrev som en destruktiv 

relation. Problematiken bestod bland annat i att hon hade börjat skjuta på saker och inte fick 

dem gjorda. Hon ville göra någonting åt detta i preventivt syfte för att inte återgå till sitt 

tidigare mående. Deltagaren ville genom interventionen hitta kontroll och börja göra saker 

som hon mår bra av. 

Deltagare 8. Deltagaren uppfyllde kriterierna för diagnosen egentlig depression enligt 

SCID-I. Sedan två år tillbaka har deltagaren haft en samtalskontakt och enligt deltagaren har 

hans nedstämdhet påverkat livskvaliteten markant, framför allt de senaste tre åren. När 

deltagaren fick till uppgift att beskriva sin problematik betonade han hur den var centrerad 

kring sociala relationer och speciellt vid etablering av nya sociala kontakter. Deltagarens 

förhoppning var att interventionen skulle kunna minska frekvensen av negativa tankar, 
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 minska ältande och att minska känslan av att vara disträ till att vara mer fokuserad i 

vardagens olika aktiviteter. 

Av de fem deltagare som påbörjade studien genomförde fyra hela behandlingen och en 

hoppade av. Avhoppet skedde efter fyra veckor. Då hade deltagaren genomgått tre veckor 

baslinjemätning och första veckan i interventionsfaserna. Tre av de fyra deltagarna som 

genomförde hela behandlingen var delaktiga i tio veckor och en av dem var delaktig i nio 

veckor. Skillnad i längd på behandlingstiden uppkom genom att baslinjens längd 

randomiserades till att bli fyra respektive tre veckor lång.  

Intervention 

Det program som användes för att träna exekutiva funktioner och uppmärksamhet i denna 

studie var en specialanpassad version av PASAT (Paced Auditory Serial Addition Task) 

(programmet kan erhållas av författarna vid kontakt). En version av detta program var ett av 

de två som också användes i samma syfte i en annan tidigare studie (Siegle, Ghinassi & 

Thase, 2007). PASAT utvecklades ursprungligen som ett test där testpersonen hör siffror läsas 

upp. Det krävs av testpersonen dels att den uppmärksammar och adderar de två senast hörda 

siffrorna, dels att den är uppmärksam på nästföljande siffra. Exempelvis, om deltagaren hör 

serien 2, 3, 5, 2, ska denna addera paren [2,3], [3,5] och [5,2] under det att varje ny siffra 

uppläses. PASAT har använts för att mäta delad uppmärksamhet och korttidsminne, samt 

förmåga att vidmakthålla uppmärksamhet och fullfölja uppgifter (Tombaugh, 2006). 

Vid genomförandet av PASAT aktiveras många av de neuronala system och kognitiva 

funktioner som har visat sig vara maladaptiva under depression. Vid testning med PASAT på 

icke-kliniska urval har ökad aktivitet påvisats i bland annat prefrontala områden, anterior 

cingulate cortex (Lockwood, Linn, Szymanski, Coad & Wack, 2004) och cingulate gurys 

(Lazeron, Rombouts, Sonneville, Barkhof & Scheltens, 2003). Vad gäller kognitiva 

funktioner har PASAT visat sig korrelera med den så kallade tredje faktorn i WAIS-R – frihet 

från distraktion eller uppmärksamhet/koncentration (Deary, Langan, Hepburn & Frier, 1991; 
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 Crawford, Obonsawin & Allan, 1998). Efter en genomgång av studier på korrelation mellan 

PASAT och andra test som anses mäta uppmärksamhet drar Tombaugh (2006) slutsatsen att 

medelhöga till höga korrelationer finns mellan PASAT och sifferrepetition baklänges och 

totalt, symbolkodning samt aritmetik i WAIS-III, samt trail making test b. Vidare har PASAT 

vid administrering visat sig inducera negativ affekt i form av ökad puls och blodtryck 

(Mathias, Stanford & Houston, 2004), och upplevelse av ökade negativa känslor (Holdwick & 

Wingenfeld, 1999). PASAT har tidigare också använts i syfte att öka upplevelsen av negativ 

affekt experimentellt (Feldner, Leen-Feldner, Zvolensky & Lejuez, 2006).  

Tillsammans pekar forskningen kring PASAT på att genomförande av programmet 

skulle kunna medföra en möjlighet att aktivera för depression relevanta neuronala nätverk och 

kognitiva funktioner under samtidigt inflytande av tillfällig ökad negativ affekt. Således 

skulle personer med depression genom att utföra de kognitivt krävande uppgifterna kunna 

tränas i att reglera denna negativa affekt, förhoppningsvis med generalisering som följd. 

I syfte att utmana deltagarnas kognitiva förmågor användes i denna studie ett program 

som baserades på adjusted-PSAT (Royan, Tombaugh, Rees & Francis, 2004), vilket är en 

variant av PASAT där hastigheten anpassas efter testpersonens svar. Sessionerna under 

interventionen inleddes med att siffror upplästes med ett intervall på 2500 ms. Intervallet 

minskades med 100 ms när deltagaren hade svarat rätt fem gånger i rad, och ökade med 100 

ms när deltagaren hade svarat fel fem gånger i rad. Detta borde ha medfört att uppgiften hela 

tiden utmanade deltagarens kognitiva förmågor samtidigt som den inte blev så svår att 

deltagaren skulle ge upp eller att den affektiva responsen på uppgiften inhiberades. Det senare 

har föreslagits vara en möjlighet vid för svåra uppgifter (Mathias et al., 2004). 

För att avgöra huruvida en eventuell förändring av utfallsmåtten berodde på kognitiv 

träning i sig till skillnad från effekten av att sitta vid en dator och genomföra ett 

träningsprogram genomgick deltagarna också en pseudointervention. Denna var identisk med 

interventionen med skillnaden att programmet administrerades med en konstant hastighet på 
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 2500 ms, oberoende av deltagarens svar. Vid en jämförelse med testgrupper som hade 

inducerats med oro eller sorg innan testning med PASAT upptäcktes en signifikant skillnad 

mot en kontrollgrupp först vid en hastighet av 1200 ms (Holdwick & Wingenfeld, 1999). 

2500 ms torde därför vara låg nog att inte kunna särskilja mellan personer med klinisk 

depression och personer utan klinisk depression, och därmed heller inte vara utmanande nog 

för att en person med depression skulle kunna träna sina kognitiva funktioner upp till en nivå 

som kunde jämföras med personer utan depression.  

Deltagarna utförde pseudointerventionen under två veckor och därefter interventionen 

under fyra veckor. Träningen utfördes tre gånger per vecka, under tre gånger fem minuter. 

Efter var femte minut hade deltagarna möjlighet att ta en paus innan de fortsatte. För att 

kontrollera att träningen skedde i den omfattning som var planerad fick deltagarna inför varje 

träningstillfälle en kod per e-post eller telefon som de använde för att starta programmet. 

Dessutom genererade programmet efter träningen en datafil med information om resultatet, 

vilken skickades in via e-post till ansvarig behandlare. 

 Mätinstrument 

Depression. I syfte att mäta graden av depression användes BDI-II. BDI-II är ett 

formulär som är konstruerat för att mäta den självskattade graden av depression enligt DSM-

IV-kriterier för depressiva syndrom (Beck, Steer, Ball & Ranieri, 1996). Formuläret består av 

21 grupper av påståenden där deltagaren fick skatta vilket påstående i varje grupp som 

passade bäst in på denna själv. BDI har genom att administreras till en grupp på väntelista 

visat sig ha en signifikant test-retest-effekt (Arrindell, 2001). Effekten förekom inte vid 

månatlig administrering, men väl när skalan administrerades veckovis (Longwell & Truax, 

2005). Denna effekt har på en population av studenter utan diagnos visat sig signifikant 

mellan första och andra mätningen, men inte mellan andra och tredje mätningen (Sharpe & 

Gilbert, 1998). I ett urval med kliniskt deprimerade deltagare påvisade Longwell och Truax 

(2005) också att poängen sjönk mellan första och andra mätningen, medan de i ett icke-
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 kliniskt urval såg att resultaten sjönk fram till femte mätningen. En minskning från första till 

andra mätningen kunde alltså förutspås. Vidare test-retest-effekter skulle kunna ha 

förekommit men skulle ha blivit svåra att kontrollera för givet att förmätningen i denna studie 

endast sträckte sig över tre till fem veckor. Se Tabell 2 för värden på reliabilitet för BDI-II. 

Vidare fick deltagarna varje dag skatta sin grad av depression med en Visual Analogue 

Scale (VAS). Instrumentet består av en omarkerad linje där deltagaren fick göra en skattning. 

Instrumentet har tidigare använts för daglig mätning av depression (Benedetto, Lindner, Hare 

& Kent, 2005). Bland annat har en skala använts där ena änden representerade ”not at all 

depressed” och den andra änden ”most depressed I've felt” (Cella & Perry, 1986). Skalan 

visade sig i samma studie ha en korrelation på .58 med BDI-I. I denna aktuella studie 

användes en direkt översättning av denna skala där ena änden representerade ”inte alls 

deprimerad” och den andra änden representerade ”mest deprimerad jag någonsin känt.” 

Någon data över hur skattningar på VAS förändras över tid genom daglig administrering har 

inte funnits. Det stora antalet mätningar som daglig administrering medför kan ändå 

underlätta etablerandet av en stabil baslinje. Genom att använda BDI-II och VAS erhölls två 

kompletterande mått på depression. 

Positiv och negativ affekt. En ökad förmåga att reglera negativ affekt och bibehålla 

uppmärksamhet på den planerade aktiviteten bör påverka upplevelsen av positiva och 

negativa affekter. I syfte att mäta graden av positiva och negativa affekter användes Positive 

and Negative Affect Scale (PANAS) (Watson, Clark & Tellegen, 1988). Formuläret består av 

tio frågor som anses spegla upplevelsen av positiv affekt (PA), samt tio frågor som anses 

spegla upplevelsen av negativ affekt (NA). Exempel på frågor är: intresserad, skamsen, 

nervös och entusiastisk. PANAS har visat sig kunna administreras veckovis utan att ge en 

signifikant test-retest-effekt mellan de tre första mätningarna för någon av delskalorna NA 

respektive PA (Sharpe & Gilbert, 1998). Vidare korrelerar NA och PA med BDI med .58 

respektive -.36 (Watson et al., 1988), vilket innebär att PANAS är ett relevant mått vid 
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 depression. I denna studie användes en svensk översättning (Se Bilaga E). Se Tabell 2 för 

värden på reliabilitet för PANAS. 

Socialt välbefinnande. Depression korrelerar med akademiska och interpersonella 

svårigheter (Heiligenstein, Guenther, Hsu & Herman, 1996). I syfte att mäta socialt 

välbefinnade användes Work and Social Adjustment Scale (WSAS) (Mundt, Marks, Shear & 

Greist, 2002). Instrumentet har utvecklats för att mäta funktionsnedsättning vid depression 

och ångest. Formuläret består av fem frågor, där deltagarna på åttagradiga skalor fick skatta 

hur mycket depressionen påverkade deras vardagliga liv. Exempel på frågor är: ”på grund av 

min nedstämdhet är min arbetsförmåga...” och ”på grund av min nedstämdhet är mina sociala 

fritidsaktiviteter (med andra människor)...”. Skalan korrelerar positivt med grad av symptom 

och negativt med upplevd förbättring (Mundt et al., 2002). För WSAS finns inga publicerade 

studier av effekten av veckovis administrering. Däremot har test-retest-reliabilitet 

kontrollerats med två veckors mellanrum för patienter med OCD (Mundt et al., 2002) (Se 

Tabell 2). Här användes en svensk översättning (Jansson-Fröjmark, Örebro universitet) vilken 

inte har utvärderats gentemot den engelska versionen (Se Bilaga F).  

Kognitiv funktion. För att kontrollera förbättring på PASAT användes som mått den 

högsta hastighet deltagaren uppnådde under sessionen. Det var det mått som också användes 

av Siegle, Ghinassi och Thase (2007) och i andra studier med Adjusting-PSAT (Royan et al., 

2004).  

PASAT har visat sig ha träningseffekter, oberoende av intervallet mellan sessionerna 

(Tombaugh, 2006). Även om denna effekt är som störst mellan första och andra sessionen 

påkallar det fler mätmetoder. Därför kontrollerades också förbättring av den underliggande 

kognitiva funktionen genom en för- och eftermätning med deltesten symbolkodning (Sk) och 

sifferrepetition baklänges och totalt (Sr) i WAIS-III (Wechsler, 2003). Dessa har, som nämnts 

ovan, visat sig signifikant korrelera med PASAT (Tombaugh, 2006). Även WAIS-III har 

dock visat sig ha träningseffekter. I en studie där syftet var att bestämma test-retest-reliabilitet 
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 administrerades WAIS-III vid två tillfällen med i genomsnitt 34,6 dagars mellanrum (The 

psychological corporation, 2002). Deltagarna delades in i fyra åldersgupper. Sifferrepetion 

förändrades från i genomsnitt 9,6-10,2 poäng (SD 2,5-2,7) i första mätningen till 9,6-10,7 

poäng (SD 2,7-2,9) i andra mätningen, med en ökning i alla åldersgrupper förutom den äldsta 

från 75 år. Symbolkodning förändrades från i genomsnitt 9,6-10,2 poäng (SD 2,8-3,1) i första 

mätningen till 10,2-11,4 poäng (SD 2,9-3,3) i andra mätningen, med en ökning i alla 

åldersgrupper. Således kan en eventuell ökning från för- till eftermätning delvis förklaras av 

träningseffekt. Denna effekt tycks i genomsnitt vara runt ett skalpoäng. Se Tabell 2 för värden 

på reliabilitet för PASAT, sifferrepetition totalt samt symbolkodning. 

Diagnos. För att fastställa att deltagarna vid studiens början uppfyllde kriterierna för ett 

depressivt syndrom enligt DSM-IV genomfördes under bedömningssamtalet en 

semistrukturerad intervju med Structured Clinical Interview for DSM-IV – Axis I Disorders 

(SCID-I) (First, Gibbon, Spitzer, William & Benjamin, 1999). Intervjun begränsades till A. 

Förstämningsepisoder samt E. Förstämningssyndrom. SCID-I är ett bedömningshjälpmedel 

för att ställa axel-I-diagnoser och kräver kliniska bedömningar av intervjuaren. Frågorna 

följer diagnoskriterierna i DSM-IV med systematiska efterfrågningar av symtom. Reliabilitet 

varierar beroende på plats och omständigheter (First et al., 1999). 

Förväntningar/Tilltro. För att kontrollera deltagarnas tilltro till träningen och deras 

förväntningar administrerades efter bedömningssamtalet och demonstrationen av 

träningsprogrammet formuläret The Credibility/Expectancy Questionnaire (CEQ) (Devilly & 

Borkovec, 2000). Här användes en svensk översättning av formuläret (Jansson-Fröjmark, 

Örebro universitet) (Se Bilaga G). Formuläret består av två delar. Första delen består av fyra 

frågor där individen fick svara utifrån hur den tänkte kring behandlingen. Andra delen består 

av två frågor där individen fick skatta hur den kände inför behandlingen. Formulärets tre 

första frågor utgör faktorn tilltro medan de tre sista frågorna utgör faktorn förväntning. Av 

dessa har förväntning funnits bäst förutsäga behandlingsutfall (Devilly & Borkovec, 2000). 
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 Exempel på frågor är: ”hur stor förbättring av dina symtom tror du kommer att ske?” och ”i 

hur hög grad känner du att denna behandling kommer att minska dina symtom?”. Formuläret 

består av två olika skalor, en från 1 till 9 och en från 0 till 100 %. För att få ut ett värde för 

varje faktor omvandlades i denna studie procentskalan till en skala på 1 till 9, varefter de 

frågor som utgjorde varje faktor summerades och avrundades till heltal. Totalsumman för 

varje faktor hamnade inom intervallet 3 till 28 poäng. Se Tabell 2 för värden på reliabilitet för 

CEQ. 

Utvärdering. För att få en bild över vad deltagarna tyckte om behandlingen 

administrerades vid det avslutande samtalet en utvärderingsblankett. Denna bestod av både 

öppna frågor och frågor med svarsalternativ (Se Bilaga H). Exempel på frågor var: ”Upplever 

du att du har blivit hjälpt av träningen?” och ”Har du upplevt några förändringar inom andra 

områden av ditt liv sedan träningen inleddes?”.  

Dataanalys 

Beskrivande mått. BDI-II, PANAS, WSAS och VAS redovisas med medelvärde, 

variationsvidd och standardavvikelse för varje deltagare och fas. Faserna för 

pseudointervention och intervention har för BDI-II, PANAS och WSAS lagts ihop i syfte att 

uppnå ett större antal mättillfällen. CEQ redovisas i löpande text för varje deltagare. Genom 

att använda sig av dessa mått kan karaktäristika hos varje fas beskrivas och jämföras. För 

uträkningar, tabeller och grafer har använts Microsoft® Excel 2000. 

Visuell analys. För att se huruvida träningen har en effekt på depression, positiv och 

negativ affekt, samt socialt välbefinnande gjordes visuella analyser av resultaten på BDI-II, 

PANAS och WSAS, liksom av medelvärdena av VAS för varje vecka. Medelvärden användes 

för att underlätta jämförelse mellan VAS och de övriga måtten. Visuell analys studerades 

utifrån trend, nivåskillnad och variation. Samtliga redovisas som ökande, minskande eller 

oförändrade. Visuell analys användes för det är en etablerad metod inom n=1-design, vilken 
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 Tabell 2 
Reliabilitet hos formulär   

Formulär Intern konsistens 
Cronbach’s α 

Test-retest 
reliabilitet r 

Beck's Depression Inventory-II, BDI-II .91a .93a 

Visual Analogue Scale, VAS –  – 

Positive and Negative Affect Scale, PANAS 
PA 
NA 

 
.86 – .90b 

.84 – .87b 

 
.47 – .68b 

.39 – .71b 

Paced Auditory Serial Addition Task, PASAT .90c .90 – .97d 

Work and Social Adjustment Scale, WSAS .81 – .94e .73e 

Wechlers Adult Intelligence Scale-Revised, WAIS-R   

Sifferrepetition, baklänges –  –   

Sifferrepetition, totalt – .84 – .93f 

Symbolkodning – .71g 

SCID-I – – 

CEQ   

Tilltro .81 – .86h .75h 

Förväntning .79 – .90h .82h 

Not. – anger saknade värden. 
a) Beck et al. (1996) 
b) Watson et al. (1988) 
c) Crawford et al. (1998) 
d) Tombaugh (2006) 
e) Mundt et al. (2002) 
f) The Psychological Corporation (2002) 
g) Wechsler (2003) 
h) Devilly & Borkovic (2000)  
 

underlättar att studera förändringar över tid (Krishef, 1991). Faserna för pseudointervention 

och intervention har för den visuella analysen lagts ihop i syfte att uppnå ett större antal 

mättillfällen. En bieffekt var att risken för typ 2-fel förmodligen ökade, då 

pseudointerventionen förväntades ge mindre effekt än interventionen. Den visuella analysen 

kompletterades med statistisk analys för mer objektiva resultat. 

Celeration line. För BDI-II, PANAS och WSAS, liksom av medelvärdena av VAS för 

varje vecka gjordes analys också genom en celeration line (Krishef, 1991). Baserat på 

medelvärden för den första och sista hälften av baslinjen upprättades en trendlinje, varefter 
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 distributionen kring denna linje av mätvärden i interventionsfaserna undersöktes. Denna 

metod valdes för att kunna undersöka om trenden i baslinjens mätningar fortsatte under 

interventionfaserna, eller om någon förändring skett när träningen påbörjades. Även här lades 

faserna för pseudointervention och intervention ihop i syfte att uppnå ett större antal 

mättillfällen. Minst fem mättillfällen under interventionen har rekommenderats för en 

celeration line (Krishef, 1991). Celeration line är binominellt och tar inte hänsyn till värdens 

avstånd från trendlinjen och kompletterades därför med metoden C statistic. Detta gav även 

möjlighet att studera data med två olika metoder, vilket minskade risken för att få resultat som 

berodde på svagheter i de statistiska metoderna. 

C statistic. De dagliga VAS-skattningarna analyserades med C statistic (Krishef, 1991; 

Nourbakhsh & Ottenbacher, 1994). Analysen utfördes enligt den beskrivning som finns i 

Nourbakhsh och Ottenbacher (1994). C statistic användes först för att se om det fanns en 

signifikant trend i baslinjens data. Därefter kombinerades baslinjen och interventionsfaserna 

och samma analys utfördes igen. De två trenderna jämfördes sedan för att se om en signifikant 

förändring hade skett. På samma sätt jämfördes kombinationen baslinje och 

pseudointervention med kombinationen baslinje, pseudointervention och intervention för att 

se om en signifikant förändring hade skett från pseudointervention till intervention. Saknade 

värden approximerades genom att använda medelvärdet av de två värden som låg närmast. 

Etiska övervägningar 

I syfte att säkerställa att etiska riktlinjer följdes kontaktades Etikprövningsnämnden. Svaret 

blev att vid examensarbeten på avancerad nivå är etisk granskning inte nödvändig. Stor vikt 

har ändå lagts vid att behandlingsstudien skulle ske med etisk beaktning. Det var viktigt innan 

studien påbörjades att det fanns potentiella vinster för de som deltog. Det ansågs vara fallet i 

och med att tidigare studier har visat på förbättringar av kognitiva funktioner och i vissa fall 

av depressiva symtom.   
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 Innan en deltagare påbörjade behandlingen och hade gett ett samtycke till den informerades 

deltagaren om studiens syfte och vad det skulle innebära att genomföra den kognitiva 

träningen. För deltagaren beskrevs rationalen bakom träningen och vilka kognitiva funktioner 

och neuronala nätverk som var tänkta att aktiveras samt att uppgiften var stressande och 

tillfälligt kunde ge upphov till negativ affekt. Det enda som deltagarna inte informerades om 

var att hastigheten på träningsprogrammet efter två veckor skulle börja förändras beroende på 

deltagnas svar. Informerat samtycke erhölls under bedömningssamtalet och innefattade även 

information om möjlighet för deltagaren att när som helst kunna avbryta behandlingen utan 

att behöva ange någon orsak (Se Bilaga I). Vidare meddelades att alla uppgifter om deltagaren 

behandlas konfidentiellt och att dokument med bland annat personuppgifter förvaras i ett låst 

skåp på annan plats än behandlingsresultaten. Det förmedlades att obehöriga inte skulle kunna 

ta del av information om deltagaren som på något sätt skulle kunna göra att det gick att 

identifiera vem individen var. Det förklarades att insamlade uppgifter enbart skulle användas i 

denna studie och inte i något annat ändamål. Forskningsrapporten blir offentlig handling vid 

Örebro universitet och presenteras vid en opponering.  

Under bedömningssamtalet och det avslutande samtalet kontrollerades att inga 

självmordstankar fanns eftersom behandlingsstudien innefattade individer med depression 

(Sheehan & Lecrubier, 2001). Vid det avslutande samtalet undersöktes även om deltagaren 

hade någon aktuell kontakt med sjukvården och om så inte var fallet informerades deltagaren 

om vart den kunde vända sig. Annan behandling under studien var inget 

exkluderingskriterium eftersom det hade kunnat resultera i att intresserade individer valde 

bort annan behandling för att delta i studien. Under studien hade deltagare möjlighet att vid 

behov kontakta sin aktuella behandlare via e-post om frågor och funderingar. 
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 Resultat 

Deltagarnas resultat redovisas individuellt. Undantag är resultat på PASAT samt för- och 

eftermätningar med BDI-II, PANAS, WSAS, WAIS-III och CEQ vilka redovisas gemensamt 

för alla deltagare i slutet av kapitlet. 

Deltagare 2 

Depression. BDI-II har ökat från i genomsnitt 33,88 poäng (SD 2,07) under baslinjen 

till 35,00 poäng (SD 1,53) under interventionsfaserna. Variationsvidden är i båda fallen fem 

poäng (32-37). En visuell analys visar en graf där nivå, trend och variation från baslinjen till 

interventionsfaserna tycks vara oförändrad (Se Figur 1). Vid användandet av en celeration 

line kan ingen signifikant minskning säkerställas (α=.05) (Se Tabell 2). Vad gäller BDI-II kan 

således ingen minskning från baslinjemätning till interventionsfaser utläsas.   

VAS-skattningar användes ej för denna deltagare då dessa mått hade felregistrerats. 

Formulären var vid insamlandet av data inte daterade med de datum för vilka formulären hade 

administrerats. 

Positiv affekt. Skalan positiv affekt på PANAS har ökat från i genomsnitt 18,25 poäng 

(SD 1,48) under baslinjen till 21,50 poäng (SD 2,99) under interventionsfaserna. 

Variationsvidden är i baslinjen fyra poäng (16-20) och i interventionsfaserna åtta poäng (19-

27). En visuell analys visar en graf där nivån från baslinjen till interventionsfaserna ökar 

något (Se Figur 1). Stabil trend saknas och den är således oförändrad mellan faserna. Under 

interventionsfaserna ökar dock mätvärdena för att kulminera i fjärde veckan och sedan sjunka. 

Denna förändring innebär också att mellan baslinjen och interventionsfaserna ökar 

variationen. Vid användandet av en celeration line kan ingen signifikant ökning säkerställas 

(α=.05) (Se Tabell 2). Sammanfattningsvis kan ingen ökning i positiv affekt sägas ha skett vid 

övergången till interventionsfaserna. 

Negativ affekt. Skalan negativ affekt på PANAS har minskat från i genomsnitt 37,50 

poäng (SD 1,12) under baslinjen till 33,67 poäng (SD 2,43) under interventionsfaserna. 
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 Variationsvidden är i baslinjen tre poäng (36-39) och i interventionsfaserna åtta poäng (30-

38). En visuell analys visar en graf som från baslinjen till interventionsfaserna har en minskad 

nivå (Se Figur 1). Någon stabil trend kan inte skönjas i någon fas. Grafen sjunker dock från 

tredje veckan i baslinjen till fjärde veckan i interventionsfaserna. Variationen tycks öka från 

baslinjen till interventionsfaserna. Vid användandet av en celeration line kan ingen signikant 

minskning konstateras (α=.05) (Se Tabell 2). Sammantaget går det inte att utläsa en 

minskning av negativ affekt vid övergången till interventionsfaserna.  

Social välbefinnande. WSAS har minskat från i genomsnitt 25,00 poäng (SD 1,87) 

under baslinjen till 19,67 poäng (SD 1,60) under interventionssfaserna. Variationsvidden är i 

båda fallen fem poäng (22-27 respektive 17-22). En visuell analys visar att nivån minskar 

mellan baslinjen och interventionsfaserna (Se Figur 1). Baslinjen har en märkbar negativ 

trend som minskar i interventionsfaserna och planas ut efter andra veckan i den senare. 

Variationen är liten under samtliga faser och oförändrad mellan baslinjen och 

intervenstionsfaserna. Vid användandet av en celeration line uppnås ingen signifikant 

minskning (α=.05) (Se Tabell 2). Sammantaget kan ingen signifikant förbättring i social 

funktion konstateras under interventionsfaserna.  

Avslutande samtal. Deltagaren uppgav att när hon utförde den kognitiva träningen 

uppkom mörka tankar. Efter träningen hade hon känt sig bättre. Hon tyckte det var bra att 

träningen tvingade henne att tänka på annat än vad som under tiden hände i hennes liv. Hon 

upplevde att i början av interventionen var det svårt att hänga med, men mot slutet gick det 

bättre. När deltagaren utförde träningen upplevde hon stress och irritation. Deltagaren uppgav 

att hon efter avslutad intervention upplevde en förbättring, men kunde inte svara på hur denna 

yttrade sig. Vad gäller de förväntningar hon uppgav vid bedömningssamtalet ansåg hon att 

hennes negativa tankar hade minskat men att hennes intresse för sociala aktiviteter var fortsatt 

lågt. 
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Figur 1 
Skattningar för alla veckor för deltagare 2 

 

Utvärderingsformulär. På frågan hur deltagaren har upplevt träningen i stort skattade 

hon åtta poäng på en tiogradig skala där ett poäng motsvarar mycket negativt och tio poäng 

motsvarar mycket positivt. På frågan hur hjälpt deltagaren upplevde att hon blivit av träningen 

skattade hon nio poäng på en tiogradig skala där ett poäng motsvarar inte alls och tio poäng 

motsvarar väldigt mycket. Hon upplevde förändringar vad gäller sitt tankemönster. Hon ansåg 

att träningen var för kort. Hon uppgav att hon var mer aktiv nu än förut. Hon kunde tänka sig 

att fortsätta med liknande träning i framtiden, men hon skulle inte rekommendera träningen 

som enda intervention. Deltagaren uppgav att hon tyckte den kognitiva träningen var bra, att 

den hade hjälpt och att hon skulle vilja fortsätta med den. 

Deltagare 3 

Depression. BDI-II har ökat från i genomsnitt 29,00 poäng (SD 5,24) under baslinjen 

till i genomsnitt 31,33 poäng (SD 9,05) under interventionsfaserna. Variationsvidden är under 

baslinjen 13 poäng (22-35) och under interventionsfaserna 25 poäng (19-24). En visuell 

analys visar en graf där nivån från baslinje till interventionsfaserna är oförändrad (Se Figur 2). 

I interventionsfaserna har de tre sista veckorna lägre skattningar än de tre första veckorna. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VECKA

P
O

Ä
N

G BDI-II

PANAS PA

PANAS NA

WSAS

Baslinje Pseudointervention Intervention



                                                                                              Kognitiv träning vid depression 

 

35  

 

 

 Både baslinjen och interventionsfaserna saknar trend. Variationen från baslinje till 

interventionsfaser är ökande. Vid användandet av en celeration line kan ingen signifikant 

minskning säkerställas (α=.05) (Se Tabell 2). Vad gäller BDI-II kan således ingen minskning 

från baslinjemätning till interventionsfaser utläsas. 

VAS har ökat från i genomsnitt 46,18 poäng (SD 14,98) under baslinjen till 58,71 poäng 

(SD 16,15) under pseudointerventionen och sedan minskat till i genomsnitt 48,46 poäng (SD 

17,22) under interventionsfasen. Variationsvidden är under baslinjen 67 poäng (14-81), under 

pseudointerventionen 46 poäng (27-73) och under interventionen 57 poäng (25-82). En visuell 

analys visar en graf där nivån från baslinjen till interventionsfaserna är oförändrad (Se Figur 

2). I interventionsfaserna har de tre sista veckorna lägre skattningar än de tre första veckorna. 

Under baslinjen finns en svagt uppåtgående trend som minskar och försvinner under 

interventionsfaserna. Baslinjen är stabil medan det sker en ökande variation under 

interventionsfaserna. Förändringarna på VAS-skalan samvarierar till stor del med 

förändringarna på BDI-II-skalan, där en mer stabil baslinje är den största skillnaden. Vid 

användandet av en celeration line kan ingen signifikant minskning säkerställas (α=.05) (Se 

Tabell 2). C statistic visar ingen signifikant trend varken med eller utan interventionsfaser 

(α=.05) (Se Tabell 3). Sammantaget, vad gäller VAS kan ingen minskning från baslinje till 

interventionsfaser säkerställas.  

För jämförelse mellan pseudointervention och intervention visar C statistic ingen 

signifikant trend varken med eller utan interventionsfasen (α=.05) (Se Tabell 2). Således kan 

ingen förändring från pseudointervention till intervention konstateras på VAS.  

Positiv affekt. Skalan positiv affekt på PANAS har minskat från i genomsnitt 14,75 

poäng (SD 1,79) under baslinjen till 13,50 poäng (SD 3,45) under interventionsfaserna. 

Variationsvidden är under baslinjen fyra poäng (13-17) och i interventionsfaserna tio poäng 

(11-21). En visuell analys visar en graf där nivån från baslinjen till interventionsfaserna är 

oförändrad (Se Figur 2). Baslinjen och interventionsfaserna uppvisar en stabil trend som 
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 varken är ökande eller minskande. Grafen uppvisar en låg variation under baslinjen och 

interventionsfaserna. Vid användandet av en celeration line kan ingen signifikant ökning 

säkerställas (α=.05) (Se Tabell 2). Sammanfattningsvis kan ingen ökning i positiv affekt sägas 

ha skett vid övergången till interventionsfaserna. 

Negativ affekt. Skalan negativ affekt på PANAS har ökat från i genomsnitt 28,50 poäng 

(SD 3,20) under baslinjen till 30,17 poäng (SD 5,27) under interventionsfaserna. 

Variationsvidden är under baslinjen åtta poäng (25-33) och i interventionsfaserna 16 poäng 

(22-38). En visuell analys visar en graf som följer samma skiftningar som den graf som 

representerar BDI-II (Se Figur 2). Grafen som fås av skattning av negativ affekt har en nivå 

på baslinjen som inte skiljer sig från nivån på interventionsfaserna. Liksom vid BDI-II är de 

tre sista veckornas skattningar i interventionsfaserna lägre än de tre första veckorna. Både 

baslinjen och interventionsfaserna saknar trend. Variationen från baslinje till 

interventionsfaser är ökande. Vid användandet av en celeration line kan ingen signifikant 

minskning konstateras (α=.05) (Se Tabell 2). Sammantaget går det inte att utläsa en 

minskning av negativ affekt vid övergången till interventionsfaserna.  

Socialt välbefinnande. Skattningarna från formuläret WSAS har ökat från i genomsnitt 

29,50 poäng (SD 3,84) under baslinjen till 30,67 poäng (SD 3,82) under interventionsfaserna. 

Variationsvidden är i båda fallen 8 poäng (23-33 respektive 24-34). En visuell analys visar en 

graf där nivån mellan baslinjen och interventionsfaserna är oförändrad (Se Figur 2). Det kan 

inte utläsas någon trend i baslinjen eller i interventionsfaserna. Grafen uppvisar en variation 

som är stabil över alla faser. Vid användandet av en celeration line kan ingen signifikant 

minskning säkerställas (α=.05) (Se Tabell 2). Sammantaget kan ingen signifikant förbättring i 

socialt välbefinnande konstateras under interventionsfaserna. 
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Skattningar för alla veckor för deltagare 3 

 

Avslutande samtal. Deltagaren uppgav under det avslutande samtalet att hon haft svårt 

att motivera sig att utföra träningen. De två sista veckorna av interventionen var väldigt 

ansträngande. Enligt deltagaren har hon upplevt träningsprogrammet svårt, tråkigt och 

tidskrävande. Programmet har inte svarat mot hennes förväntningar. Innan interventionen 

hoppades deltagaren på en snabb och stor minskning av sina negativa känslor. Under det 

avslutande samtalet uppgav deltagaren att det skett en viss minskning av negativa känslor och 

förbättring av lusten att genomföra vardagliga sysslor. Deltagaren betonade dock att hon 

fortfarande kände sig stresskänslig. Deltagaren har inte saknat något under genomförandet av 

interventionen och hon tyckte att det var bra att träningen skett i hemmiljö. Deltagaren 

uppgav dock att hon på grund av att hennes nyfödda barn påkallade uppmärksamhet var 

tvungen att ofta lämna sin dator under pågående träning. Avslutningsvis berättade deltagaren 

att hon motiverades att fortsätta interventionen eftersom det var en del av ett examensarbete. 

 Utvärderingsformulär. På frågan hur deltagaren har upplevt träningen i stort skattade 

hon fem poäng på en tiogradig skala där ett poäng motsvarar mycket negativt och tio poäng 
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 motsvarar mycket positivt. På frågan hur hjälpt deltagaren upplevde att hon blivit av 

träningen skattade hon ett poäng på en tiogradig skala där ett poäng motsvarar inte alls och tio 

poäng motsvarar väldigt mycket. Hon upplevde inga förändringar i andra områden av sitt liv 

sedan träningen inleddes. Hon ansåg att träningen var för lång. Hon uppgav att hon är lika 

aktiv nu som förut. Hon kunde tänka sig att fortsätta med liknande träning i framtiden och att 

rekommendera träningen till andra personer med samma typ av problem som sig själv om den 

visar dokumenterad effekt. 

Deltagare 6 

Depression. BDI-II har minskat från i genomsnitt 25,25 poäng (SD 2,86) under 

baslinjen till i genomsnitt 20,00 poäng (SD 3,27) under interventionsfaserna. 

Variationsvidden är under baslinjen sju poäng (23-30) och under interventionsfaserna tio 

poäng (17-27). En visuell analys visar en graf där nivån från baslinje till interventionsfaserna 

är något minskande (Se Figur 3). Vid övergången mellan baslinjen och interventionsfaserna 

ändras nivåskillnaden till det lägre. Baslinjen saknar trend, men interventionsfaserna tycks ha 

en svagt negativ trend. Baslinjen är stabil bortsett från sista mättillfället som skiljer sig från 

övriga genom att det har skattats högre. Grafen har en låg variation i båda faserna. En 

celeration line visar en signifikant minskning (α=.05) (Se Tabell 2). Vad gäller BDI-II kan 

således en minskning från baslinjemätning till interventionsfaser utläsas både i den visuella 

analysen och användandet av en celeration line. 

VAS har minskat från i genomsnitt 61,21 poäng (SD 10,76) under baslinjen till 60,54 

poäng (SD 10,32) under pseudointerventionen och sedan minskat till i genomsnitt 52,38 (SD 

6,90) poäng under interventionsfasen. Variationsvidden är under baslinjen 43 poäng (45-88), 

under pseudointerventionen 33 poäng (42-75) och under interventionen 31 poäng (40-71). En 

visuell analys visar en graf som följer liknande skiftningar som den graf som representerar 

BDI-II (Se Figur 3). I denna graf är dock de två sista skattningarna ökande värden. Mellan 

baslinjen och interventionsfaserna finns en något minskande nivåskillnad. Baslinjen är stabil 
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 bortsett från sista skattningen som ligger lite högre än de andra tre. I interventionsfaserna är 

de första fyra skattningarna minskande värden och de två sista värdena ökande. Det kan inte 

utläsas någon trend i vare sig baslinjen eller interventionsfaserna. Baslinjen har en lägre 

variation jämfört med interventionsfaserna. En celeration line visar att en signifikant 

minskning kan säkerställas (α=.05) (Se Tabell 2). C statistic visar ingen signifikant trend 

varken med eller utan interventionsfaser (α=.05) (Se Tabell 3). Sammantaget, vad gäller VAS 

kan utifrån användandet av celeration line och den visuella analysen en minskning av resultat 

på VAS-skattningarna utläsas mellan baslinjen och interventionsfaserna. Men utifrån C 

statistic kan ingen förändring i trend mellan faserna säkerställas.  

För jämförelse mellan pseudointervention och intervention visar C statistic ingen 

signifikant trend varken med eller utan interventionsfasen (α=.05) (Se Tabell 3). Således kan 

ingen förändring i trend från pseudointervention till intervention konstateras på VAS.  

Positiv affekt. Skalan positiv affekt på PANAS har ökat från i genomsnitt 30,25 poäng 

(SD 4,21) under baslinjen till 32,00 poäng (SD 3,37) under interventionsfaserna. 

Variationsvidden är under baslinjen nio poäng (24-35) och i interventionsfaserna tio poäng 

(27-37). En visuell analys visar en graf där nivån från baslinjen till interventionsfaserna är 

oförändrad (Se Figur 3). Varken baslinjen eller interventionsfaserna har en synlig trend. 

Interventionsfasernas första fem värden ökar medan det sista värdet minskar. Grafen uppvisar 

en låg variation under baslinjen och interventionsfaserna. En celeration line visar en 

signifikant ökning (α=.05) (Se Tabell 2). Sammanfattningsvis kan en ökning i positiv affekt 

sägas ha skett vid övergången till interventionsfaserna utifrån användandet av en celeration 

line, men inte utifrån den visuella analysen. 

Negativ affekt. Skalan negativ affekt på PANAS har minskat från i genomsnitt 31,25 

poäng (SD 2,49) under baslinjen till 29,17 poäng (SD 3,39) under interventionsfaserna. 

Variationsvidden är under baslinjen sju poäng (28-35) och i interventionsfaserna tio poäng 

(23-33). En visuell analys visar en graf som följer samma skiftningar som den graf som 
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 representerar BDI-II (Se Figur 3). Dock skiljer sig grafen från grafen vid BDI-II genom att 

det sker en ökning av de två sista skattningarna. Nivån mellan baslinjen och 

interventionsfaserna är oförändrad. Ingen trend kan utläsas under baslinjen eller 

interventionsfaserna. Vid BDI-II kunde en svagt negativ trend utläsas i interventionsfaserna, 

men inte vid skalan negativ affekt på PANAS eftersom de två sista värdena är ökande. 

Variationen från baslinje till interventionsfaser är oförändrad och relativt stabil. Vid 

användandet av en celeration line kan ingen signifikant minskning konstateras (α=.05) (Se 

Tabell 2). Sammantaget går det inte utifrån en celeration line eller den visuella analysen att 

utläsa en minskning av negativ affekt vid övergången till interventionsfaserna. 

Socialt välbefinnande. Skattningarna från formuläret WSAS har minskat från i 

genomsnitt 19,25 poäng (SD 3,70) under baslinjen till 15,17 poäng (SD 2,61) under 

interventionsfaserna. Variationsvidden är under baslinjen nio poäng (16-25) och i 

interventionsfaserna åtta poäng (11-19). En visuell analys visar en graf som följer grafen som 

representerar BDI-II (Se Figur 3). Nivån från baslinjen till interventionsfaserna är något 

minskande. Vid övergången mellan baslinjen och interventionsfaserna ändras nivåskillnaden 

till det lägre. Baslinje saknar trend, men interventionsfaserna tycks ha en svagt negativ trend. 

Baslinjen är stabil bortsätt från sista mättillfället som skiljer sig från övriga genom att det har 

skattats högre. Grafen har en låg variation i båda faserna. En celeration line tyder på en 

signifikant minskning (α=.05) (Se Tabell 2). Sammantaget kan en signifikant förbättring i 

socialt välbefinnande utifrån en celeration line och den visuella analysen konstateras under 

interventionsfaserna.  

Avslutande samtal. Deltagaren berättade att hon hade upplevt den kognitiva träningen 

som spännande och kul. Hon tyckte att genomförandet var en bra rutin. Hon tyckte det var bra 

för koncentrationen och att det gick framåt, vilket var bra för självförtroendet. Det var skönt 

att känna sig närvarande. Deltagaren uppgav att det efter interventionen var en stor skillnad 

mot innan. Hon mådde allmänt mycket bättre. Om det berodde på träningen kunde hon inte 
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 avgöra eftersom också andra saker hade hänt runt henne. Vad gäller hennes förväntningar 

på interventionen ansåg hon dem vara uppfyllda. Hon antog att det berodde på att hon trodde 

på idén. Det kändes positivt från början.  

Utvärderingsformulär. På frågan hur deltagaren har upplevt träningen i stort skattade 
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Figur 3 
Skattningar för alla veckor för deltagare 6 

 

hon nio poäng på en tiogradig skala där ett poäng motsvarar mycket negativt och tio poäng 

motsvarar mycket positivt. På frågan hur hjälpt deltagaren upplevde att hon blivit av träningen 

skattade hon nio poäng på en tiogradig skala där ett poäng motsvarar inte alls och tio poäng 

motsvarar väldigt mycket. Hon upplevde förändringar vad gäller aktivitet, motion och 

utomhusvistelse. Hon ansåg att träningen var för kort. Hon uppgav att hon är mer aktiv nu än 

förut. Hon kunde tänka sig att fortsätta med liknande träning i framtiden, och hon skulle 

rekommendera träningen till andra personer med samma typ av problem. 

Deltagare 7 

Depression. Medelvärdet på BDI-II under baslinjen är 16,67 poäng (SD 4,50). 

Variationsvidden under baslinjen är tio poäng (13-23). Vid en visuell analys av grafen under 

baslinjen tycks det förekomma en stigande trend med låg variation (Se Figur 4). 
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 VAS-skattningarna under baslinjen har medelvärdet 18,43 poäng (SD 19,70). 

Variationsvidden är 68 poäng (1-69). En visuell analys av baslinjen visar ingen trend, men en 

stor variation (Se Figur 4). 

Positiv affekt. Medelvärdet på skalan positiv affekt på PANAS under baslinjen är 32,33 

poäng (SD 3,40). Variationsvidden under baslinjen är åtta poäng (29-37). En visuell analys av 

baslinjen visar ingen trend och en låg variation (Se Figur 4). 

Negativ affekt. Medelvärdet på skalan negativ affekt på PANAS under baslinjen är 

28,00 poäng (SD 8,52). Variationsvidden under baslinjen är 19 poäng (21-40). En visuell 

analys av baslinjen visar en ökande trend med stor nivåskillnad mellan andra och tredje värdet 

(Se Figur 4). Detta medför också en viss variation mellan skattningarna. 

Socialt välbefinnande. Medelvärdet på WSAS under baslinjen är 10,33 poäng (SD 

1,25). Variationsvidden under baslinjen är tre poäng (9-12). En visuell analys tyder på 

avsaknad av trend och en låg variation (Se Figur 4). 
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Figur 4 

Skattningar för alla veckor för deltagare 7 
 

Avslutande samtal. På grund av tidsbrist avbröt deltagaren studien efter fyra veckor. 

Deltagaren uppgav efter avhoppet att hon trodde att interventionen skulle vara effektiv, men 
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 att hon kanske inte var tillräckligt deprimerad för att tillhöra målgruppen. Deltagaren hade 

då fyllt i alla formulär under baslinjen samt första veckan av pseudointerventionen. På grund 

av bristande kommunikation kring hur programmet skulle installeras på deltagarens dator 

påbörjade denna inte träningen. Dataanalys begränsas på grund av att studien inte slutfördes 

och interventionen inte alls påbörjades.  

Deltagare 8 

Depression. BDI-II har minskat från i genomsnitt 23,33 poäng (SD 3,09) under 

baslinjen till i genomsnitt 20,33 poäng (SD 6,52) under interventionsfaserna. 

Variationsvidden är under baslinjen sju poäng (19-26) och under interventionsfaserna åtta 

poäng (6-24). En visuell analys visar en graf där nivån från baslinje till interventionsfaserna är 

oförändrad (Se Figur 5). Ingen trend kan utläsas ur endera fas. Vad gäller variation har den 

ökat något från baslinjen till interventionsfaserna. Detta beror på ett avvikande lågt värde 

under andra veckan i interventionsfaserna. Vid användandet av en celeration line kan ingen 

signifikant förändring utläsas (α=.05) (Se Tabell 2). Vad gäller BDI-II kan således ingen 

minskning från baslinjemätning till interventionsfaser utläsas. 

VAS har minskat från i genomsnitt 40,80 poäng (SD 18,56) under baslinjen till 34,70 

poäng (SD 20,85) under pseudointerventionen och sedan ökat till i genomsnitt 46,27 (SD 

18,46) poäng under interventionsfasen. Variationsvidden är under baslinjen 59 poäng (11-70), 

under pseudointerventionen 68 poäng (7-75) och under interventionen 59 poäng (23-82). En 

visuell analys visar en graf där nivån från baslinjen till interventionsfaserna är oförändrad (Se 

Figur 5). Ingen trend kan utläsas ur endera faser. Från baslinjen till interventionsfaserna ökar 

variationen på grund av två extremvärden, ett negativt och ett positivt, under andra och tredje 

veckan i interventionsfaserna. Vid användandet av en celeration line kan ingen signifikant 

minskning säkerställas (α=.05) (Se Tabell 2). C statistic visar ingen signifikant trend med eller 

utan interventionsfaser (α=.05) (Se Tabell 3). Sammantaget, vad gäller VAS kan ingen 

minskning från baslinje till interventionsfaser säkerställas.  
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 För jämförelse mellan pseudointervention och intervention visar C statistic ingen signifikant 

trend varken med eller utan interventionsfasen (α=.05) (Se Tabell 3). Således kan ingen 

förändring från pseudointervention till intervention konstateras på VAS.  

Positiv affekt. Skalan positiv affekt på PANAS har ökat från i genomsnitt 21,67 poäng 

(SD 0,47) under baslinjen till 23,17 poäng (SD 5,30) under interventionsfaserna. 

Variationsvidden är under baslinjen fyra poäng (18-22) och under interventionsfaserna 15 

poäng (18-33). En visuell analys visar en graf där nivån från baslinjen till interventionsfaserna 

ökar något (Se Figur 5). Varken baslinjen eller interventionsfaserna uppvisar någon trend. 

Från baslinjen till interventionsfaserna ökar variationen, med ett positivt extremvärde under 

andra veckan i interventionsfaserna. Vid användandet av en celeration line kan ingen 

signifikant ökning säkerställas (α=.05) (Se Tabell 2). Sammanfattningsvis kan ingen ökning i 

positiv affekt sägas ha skett vid övergången till interventionsfaserna. 

Negativ affekt. Skalan negativ affekt på PANAS har minskat från i genomsnitt 35,00 

poäng (SD 2,16) under baslinjen till 32,17 poäng (SD 4,67) under interventionsfaserna. 

Variationsvidden är under baslinjen fem poäng (32-37) och under interventionsfaserna 14 

poäng (22-36). En visuell analys visar en graf där nivån minskar något mellan baslinjen och 

interventionsfaserna (Se Figur 5). Detta beror på ett negativt extremvärde under andra veckan 

i interventionsfaserna. Ingen trend föreligger i endera fas. Variationen från baslinjen till 

interventionsfaserna har ökat på grund av det negativa extremvärdet under andra veckan i 

interventionsfaserna. Vid användandet av en celeration line kan ingen signifikant minskning 

säkerställas (α=.05) (Se Tabell 2). Sammantaget går det inte att utläsa en minskning av 

negativ affekt vid övergången till interventionsfaserna. 

Socialt välbefinnande. Skattningarna från formuläret WSAS har ökat från i genomsnitt 

19,00 poäng (SD 2,16) under baslinjen till 19,50 poäng (SD 1,71) under interventionsfaserna. 

Variationsvidden är under baslinjen sex poäng (16-22) och under interventionsfaserna fyra 

poäng (17-21). En visuell analys visar en graf där nivå, trend och variation tycks oförändrad 
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 mellan baslinjen och interventionsfaserna (Se Figur 5). Vid användandet av en celeration 

line kan ingen signifikant minskning utläsas (α=.05) (Se Tabell 2). Sammantaget kan ingen 

signifikant förbättring av socialt välbefinnande konstateras under interventionsfaserna.  

Avslutande samtal. Deltagaren upplevde i början av träningen att det gick bättre och 

bättre vilket gav ett ökat självförtroende och välmående. Efter vissa yttre omständigheter som 

fick honom att må sämre upplevde han att han inte presterade så bra, vilket gjorde att 

träningen kändes jobbig. Det fanns en rädsla för att få låga resultat. Mot slutet av träningen 

gick det bättre igen och deltagaren kände sig mer positiv. Deltagaren uppgav att han idag är 

mer aktiv än innan träningen, men att detta också har fått honom att må lite sämre. Han 

uppgav att skälet till denna förändring mest berodde på yttre omständigheter. Det har under 

studien varit många upp och ned i humöret på grund av miljön. Deltagaren skulle gärna 

fortsätta med träningen om möjligt, men han tyckte att träningssessionerna var för långa och 

att träningen istället skulle ligga under fler dagar. Deltagaren tyckte också att de dagliga 

skattningarna var jobbiga eftersom de tvingade honom att känna efter hur han mådde och för 

att skalan bara innefattade mer eller mindre depression och ingenting om välmående. 
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Skattningar för alla veckor för deltagare 8 
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  Utvärderingsformulär. På frågan hur deltagaren har upplevt träningen i stort skattade  

han sju poäng på en tiogradig skala där ett poäng motsvarar mycket negativt och tio poäng 

motsvarar mycket positivt. På frågan hur hjälpt deltagaren upplevde att han blivit av träningen  

Tabell 2 
Resultat på Celeration line 

Deltagare  2  3  6  7  8  

FASa 1 2 & 3  1  2 & 3 1 2 & 3 1 2 & 3 1 2 & 3 

BDI-II           

Värden under 
linjen 

2 5 2 2 2 6* – – 2 1 

VAS           

Värden under 
linjen 

– – 2 4 2 6* – – 1 1 

PANAS           

PA           

Värden över 
linjen 

2 2 2 1 2 6* – – 2 3 

NA           

Värden under 
linjen 

3 6 2 4 2 5 – – 2 1 

WSAS           

Värden under 
linjen 

2 3 1 2 2 6* – – 1 1 

 
Not. – anger saknade värden;  
* p < .05 
a) 1 = baslinje; 2 = pseudointervention; 3 = intervention 
 
Tabell 3 
Resultat på VAS genom C statistic (z-värde) 

Deltagare  2 3 6 7 8 

FASa      

1 – 0,0670 0,0880 – 0,0159 

1, 2 & 3 – 0,0587 0,0625 – 0,0440 

1 & 2 – 0,0735 0,0810 – 0,0126 

 
Not. – anger saknade värden 
a) 1 = baslinje; 2 = pseudointervention; 3 = intervention 
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 skattade han sju poäng på en tiogradig skala där ett poäng motsvarar inte alls och tio poäng 

motsvarar väldigt mycket. Han upplevde förändringar inom områden som familj, vänner och 

relationer. Han ansåg att träningen var för kort. Han uppgav att han är mer aktiv nu än förut. 

Han kunde tänka sig att fortsätta med liknande träning i framtiden och att rekommendera 

träningen till andra personer med samma typ av problem som han själv. 

Sammanfattande resultat på för- och eftermätningar 

Se Tabell 4. Jämförelser mellan för- och eftermätning visar hos de fyra deltagare som 

slutförde den kognitiva träningen minskning av BDI-II. Resultat på skalan positiv affekt på  

Tabell 4 
För-och eftermätningar för alla deltagare 

Deltagare  2a   3   6   7b   8   

 F E % F E % F E % F E % F E % 

BDI-II 41 30 -27 32 26 -19 33 12 -64 21 – – 30 21 -30 

PANAS                

PA – 16 – 10 12 20 25 33 32 34 – – 24 27 13 

NA – 34 – 24 36 50 42 22 -48 32 – – 32 38 19 

WSAS 35 21 -40 35 33 -6 22 8 -64 11 – – 25 16 -36 

WAIS-III c                

Sr baklänges 4/6 6/9 50 11/
15 

10/
14 

-9 6/9 10/
13 

67 6/9 – – 6/9 6/9 0 

Sr totalt 11/
6 

13/
7 

18 21/
13 

18/
11 

-14 19/
11 

21/
12 

11 13/
7 

– – 16/
9 

17/
10 

6 

Sk 57/
6 

74/
9 

30 
 

57/
7 

41/
5 

-28 73/
9 

73/
9 

0 60/
7 

– – 73/
9 

71/
9 

-3 

CEQ                

Tilltro 17   22   21   21   11   

Förväntning 21   22   18   13   10   

 
Not. F = förmätning; E = eftermätning; % = procentuell förändring mellan F och E; - anger 
saknade värden. 
a) PANAS administrerades inte vid förmätning 
b) Eftermätning saknas på grund av avhopp från studien 
c) Anges med råpoäng/skalpoäng. Skalpoäng för Sk och Sr totalt kommer från Wechsler 
(2003). Skalpoäng för Sr baklänges kommer från The psychological corporation (2002). 
Förändring avser råpoäng.  
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 PANAS visar hos tre deltagare en ökning. Resultat på skalan negativ affekt på PANAS har 

hos två av deltagarna ökat och hos en av deltagarna minskat. För en av deltagarna saknas 

resultat från förmätning av PANAS. Resultat på WSAS har hos de fyra deltagare som 

genomförde interventionen minskat. När det gäller resultat på deltestet sifferrepetion 

baklänges fick två av deltagarna en ökning, en av deltagarna en minskning och en deltagare 

visade oförändrat resultat. Resultat på deltestet sifferrepetition totalt visar att tre deltagare fick 

ökning och en deltagare minskning. Resultat på deltestet symbolkodning visar på minskning 

hos två deltagare, ökning hos en deltagare och oförändrade resultat hos en deltagare. På CEQ 

hamnar faktorn tilltro mellan elva och 22 poäng och faktorn förväntning mellan tio och 22 

poäng vid förmätning. 

Sammanfattande resultat på PASAT 

Visuell analys av resultaten på PASAT under intervention för de fyra deltagarna som 

slutförde studien visar att hos tre av deltagarna har en förbättring skett och hos en av 

deltagarna har ingen synbar förändring uppkommit (Se Figur 6).  
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Figur 6 
Resultat på PASAT (medelvärde) under interventionen för alla deltagare 

Deltagare 3 saknar resultat från första interventionsveckan 
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 Diskussion 

Sammanfattning av resultat 

Syftet med denna studie var att se huruvida databaserad kognitiv träning kunde minska graden 

av depression i hemmiljö hos människor som uppfyllde kriterierna för något depressivt 

syndrom enligt DSM-IV. Efter genomförd intervention visar resultaten på de dagliga och 

veckovisa mätningarna inga signifikanta förändringar hos tre av deltagarna vad gäller 

depression, negativ affekt, positiv affekt eller socialt välbefinnande. En av deltagarna visade 

en statistiskt signifikant minskning av depression, samt en signifikant ökning av positiv affekt 

och socialt välbefinnande. Effekterna var dock små. De flesta av skattningarna på dessa mått 

förbättrades mellan för- och eftermätningarna hos tre av deltagarna. Vidare visade resultaten 

hos alla fyra deltagare inte att den successivt mer utmanande kognitiva träningen gav mer 

effekt på depressivitet jämfört med att utföra ett träningsprogram som inte ökade i 

svårighetsgrad. Sammanfattningsvis visar inte studiens resultat genomgående att databaserad 

kognitiv träning genom programmet PASAT som intervention i hemmiljö minskar graden av 

depression hos vuxna individer. Detta motsätter sig tidigare resultat som andra studier kommit 

fram till som genomförts på olika kliniker. Orsaker till varför dessa fått positiva resultat kan 

vara att de använt fler och mer omfattande träningsprogram med möjlighet till bredare och 

mer intensiv träning. Vidare hade en av studierna en parallell behandling med medveten 

närvaro, vilket deltagarna i den studien tyckte liknade den kognitiva träningen. Att 

regelbundet träffa en behandlare, som gjorts under de andra studierna, kan även ha förstärkt 

träningens effektivitet. Trots denna studies resultat upplevde deltagare att den kognitiva 

träningen svarade på deras förväntningar och att den ledde till en förbättring av depressionen. 

Tänkbara orsaker till resultat 

Att depressionen enligt de dagliga och veckovisa mätningarna förblev oförändrad har 

åtminstone två olika möjliga orsaker – dels kan det bero på utebliven förbättring av exekutiva 
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 funktioner och uppmärksamhet, dels kan det bero på att kognitiv förbättring inte leder till 

minskad depressivitet.  

En eventuell skillnad i förbättring av depression mellan pseudointervention och 

intervention skulle med stor sannolikhet kunna tillskrivas kognitiv förbättring. Eftersom 

förbättring av depression uteblev får en eventuell diskussion om kognitiv förbättring ske 

utifrån för- och eftermätningar med WAIS-III och mätningar från PASAT, även om dessa får 

tolkas med försiktighet. Vad gäller WAIS-III har två av deltagarna förbättrat sina resultat på 

sifferrepetition baklänges, och som resultat på sifferrepetition totalt, varav en också har 

förbättrat sina resultat på symbolkodning. En av deltagarna har försämrat sina resultat på 

samtliga deltest. En förklaring till den till stor del uteblivna förbättringen på WAIS-III skulle 

kunna vara att det inte går att träna upp kognitiva funktioner vid depression och att tidigare 

studiers resultat kommer av andra ovidkommande faktorer. Dock är det svårt att se varför 

depression på detta sätt skulle särskilja sig från ADHD och schizofreni, där kognitiv träning 

har varit framgångsrik (Penadés et al., 2006; White & Shah, 2006). Dessutom har tre av 

deltagarna över tid förbättrat sina resultat på PASAT. I ljuset av att för- och eftermätningar 

med deltest ur WAIS-III inte har förbättrats i samma utsträckning ska resultaten på PASAT 

inte nödvändigtvis tolkas som en förbättring av de underliggande kognitiva funktionerna. De 

allt kortare tiderna på PASAT kan ha kommit av att deltagarna över tid har lärt sig att mer 

effektivt utföra programmet och därmed inte behövt investera lika mycket kognitiva resurser i 

genomförandet. Denna tolkning motsägs dock av tidigare forskning som visar att endast ett 

par administreringar är nog för att uppnå maximal träningseffekt (Tombaugh, 2006). I denna 

studie nådde de flesta deltagare sitt lägsta värde först under den andra interventionsveckan, 

och detta efter två veckor av pseudointervention. Med andra ord bör träningseffekt stå för 

endast en liten del av förbättringen. Det tycks alltså som en förbättring har skett på PASAT 

som inte helt kan förklaras av träningseffekt, men att denna inte på samma sätt syns i för- och 

eftermätningarna med WAIS-III, där endast vissa deltest hos vissa deltagare har förbättrats. 
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 Det kan vara så att PASAT och deltesten i WAIS-III trots stor samvariation mäter skilda 

saker. Huruvida någon verklig förbättring av kognitiva funktioner har skett är således svårt att 

besvara. En utebliven förbättring av kognitiva funktioner skulle förklara den uteblivna 

förbättringen på dagliga och veckovisa mätningar av depressivitet. En annan möjlighet är att 

kognitiv förbättring inte nödvändigtvis leder till förbättring av depression.  

Inom forskningslitteraturen har det diskuterats huruvida kognitiva nedsättningar vid 

depression är tillstånd som föreligger endast under depressionsepisoder eller om de är 

egenskaper som finns kvar under remission. I en översiktsartikel framkom slutsatsen att det är 

oklart om uppmärksamhet och exekutiva funktioner vid depression är tillstånd eller 

egenskaper (Porter, Bourke & Gallagher, 2007). Det har vid remission i tvärsnittsstudier 

påvisats kvarvarande nedsättningar i visuell orientering, exekutiv uppmärksamhet, exekutiva 

funktioner (Paelecke-Habermann, Pohl & Leplow, 2005), korttidsminne, psykomotoriska 

funktioner (Weiland-Fiedler et al., 2004) och vidmakthållande av uppmärksamhet (Weiland- 

Fiedler et al., 2004; Paelecke-Habermann et al., 2005). Dock finns det resultat från en 

prospektiv studie som inte har visat på några kvarvarande nedsättningar vid remission (Ling, 

McCusker, Abrahamowicz, Cole & Capek, 2006). Denna forskning är viktig att ta i beaktande 

eftersom det torde ha betydelse för denna studies resultat. Om nedsättningar i exekutiva 

funktioner och uppmärksamhet skulle vara tillståndsbundna och uppkomma mer i anknytning 

till depressionsepisoder skulle det vara mer sannolikt att träning av kognitiv förmåga kan 

påverka och minska graden av depression. Under dessa omständigheter torde korrelationen 

mellan kognitiv nedsättning och depression vara större jämfört med om nedsättningarna var 

av egenskapskaraktär. Resultat som uppkommit i denna studie skulle utifrån detta resonemang 

kunna innebära att förhållandet mellan kognitiv nedsättning och depression är det sistnämnda. 

Vidare, om kognitiva nedsättningar är av egenskapskaraktär, skulle det kunna tänkas att 

förhållandet mellan kognitiva nedsättningar och depression är mer komplext och involverar 

fler variabler. 
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 Studiens resultat kan jämföras med resultat från en gruppstudie där det också undersöktes, 

men med ett annat träningsprogram, hur kognitiv träning kunde påverka depression (Elgamal 

et al., 2007). Gruppstudien fann kognitiva förbättringar, men liksom denna studies resultat på 

dagliga och veckovisa mätningar uppvisades inga förbättringar av depressiva symtom. Dessa 

resultat stärker tanken att nedsättningar i uppmärksamhet och exekutiva funktioner skulle 

kunna samvariera mer indirekt med depression.  

Studiens andra frågeställning var om en eventuell förbättring av depression kommer av 

den kognitiva träningen i sig eller av andra faktorer kring interventionen. Frågeställningen är 

svår att besvara eftersom träningen inte gav den förväntade effekten. Ser vi till de små 

signifikanta effekter som uppnåddes av en av deltagarna kan frågan ändå diskuteras. Hos 

denna deltagare lyckades ingen skillnad i effekt uppdagas mellan pseudointervention och 

intervention. I den mån förändringar inträffade uppkom de redan under pseudointerventionen. 

Det kan tydas som att förändringarna endera beror på förväntanseffekter eller andra effekter 

av omständigheterna runt träningen, eller att pseudointerventionen är kognitivt utmanande 

nog för att leda till förbättring. Det senare torde inte vara sannolikt med tanke på studier som 

visar att inducerad oro eller sorg påverkar resultaten först vid en hastighet på 1200 ms, samt 

att deltagarna i denna studie nådde en hastighet på 1200 ms utan förbättring av sina besvär. 

Oväntade resultat 

Deltagarna hade relativt höga förväntningar på interventionen. Två av de deltagare som 

slutförde interventionen uttryckte spontant en önskan att fortsätta använda programmet och 

ytterligare en deltagare upplevde den kognitiva träningen som för kort. Trots detta uteblev 

förbättring. Eventuell förväntanseffekt tycks inte ha varit stor nog att ge signifikanta resultat. 

De små förbättringar som ändå visade sig uppkom redan under pseudointerventionen, vilket 

gick emot hypotesen att det skulle uppstå mer förändring under interventionen. 

 Vid tolkning av resultat, även om det inte kan uttalas om signifikans, är det intressant att 

lägga märke till att skattningarna på depressivitet vid för- och eftermätningarna i stort sett hos 
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 nästan alla deltagare blivit förbättrade, liksom PASAT. Utifrån denna utgångspunkt skulle 

det i så fall finnas en tendens till att kognitiv träning minskade graden av depression. Dock 

visar inte de dagliga och veckovisa skattningarna någon generell minskning av depressivitet. 

Att förbättring skett mellan för- och eftermätning skulle kunna ha uppkommit av andra 

ovidkommande faktorer så som närvaro av testledare, vilket kan ha gjort deltagarna benägna 

att vilja visa resultat. En annan möjlighet är att en önskan att få deltaga i studien kan ha gett 

ett missvisande resultat vid förmätningen, vilket skulle innebära att eftermätningen uppvisar 

ett mer representativt resultat för deltagarna.  

 Vidare var det med tanke på den stress som PASAT har visat sig medföra intressant att 

endast en av de fem deltagare som påbörjade träningen avslutade den i förtid. Det kan tyda på 

att den upplevda förtjänsten av träningen är hög. Vidare kan även den e-postkontakt som 

fanns under behandlingen ha påverkat deltagarnas val att slutföra interventionen, eftersom 

kontakten kan ha varit tillräckligt socialt förstärkande.  

Bortfallsanalys 

Av fem deltagare som påbörjade studien avbröt en i förtid. Under förmätningen uppgav denna 

deltagare lägre nedstämdhet än övriga deltagare. På BDI-II skattade hon 21 poäng, vilket kan 

jämföras med övriga deltagare som låg mellan 30 och 41 poäng. Hon upplevde också ett 

högre socialt välbefinnande enligt WSAS, där hon skattade elva poäng mot 22 till 35 poäng 

för övriga deltagare. Vad gäller negativa affekter utmärkte hon sig dock inte. På PANAS NA 

skattade hon 32 poäng mot övriga som låg mellan 24 och 42 poäng. Däremot upplevde hon 

fler positiva affekter och skattade på PANAS PA 34 poäng, att jämföras med övriga som låg 

mellan tio och 25 poäng. Vad som ytterligare särskiljde henne från övriga deltagare var att 

hon uppgav att hon deltog i studien i preventivt syfte. Vidare låg hennes förväntning på 

interventionen lågt – hon skattade 13 poäng på faktorn förväntning på CEQ, mot tio till 22 

poäng för övriga deltagare. Problem uppstod också i samband med att träningen skulle 

påbörjas i form av att programmet inte kunde startas på deltagarens dator. I ljuset av den 



                                                                                              Kognitiv träning vid depression 

 

54  

 

 

 tidsbrist deltagaren uppgav som skäl att avbryta studien, skulle kombinationen av vad som 

förefaller vara en mildare symtombild, relativt låga förväntningar på interventionen samt 

inledande problem att starta programmet kunna ha minskat motivationen att slutföra studien. 

Svagheter hos studien 

Denna studie har vissa svagheter som inskränker vilka slutsatser som kan dras av resultaten. 

En av dessa är det låga antalet mättillfällen som kommer av att många mätinstrument inte bör 

administreras för ofta. Detta har givit många variabler låg power. Vid flera tillfällen har 

grafens utseende under baslinjen inneburit att signifikanta förändringar på grund av få 

mättillfällen inte skulle kunna upptäckas, oavsett grafens utseende under de övriga faserna. 

Det sätt på vilket antalet mättillfällen har korrigerats genom att kombinera 

pseudointerventionsfasen med interventionsfasen för att minimera denna risk har i sin tur 

krävt en större effekt av interventionen för att kombinationen skulle kunna uppvisa 

signifikanta förbättringar. Alla dessa faktorer innebär en ökad risk för typ-2 fel. Vidare har 

användandet av en n=1-design minskat möjligheten till bra mätning av kognitiva funktioner 

eftersom endast för- och eftermätning har skett i syfte att undvika träningseffekter. Det har 

som resultat blivit svårt att uttala sig om huruvida någon förbättring av kognitiva funktioner 

verkligen har skett. Hot mot extern validitet föreligger i det låga antalet deltagare, vilket 

innebär svårigheter att generalisera resultaten till en större population. De generösa 

inklusions- och exklusionskriterierna minskade också antalet deltagare med en viss diagnos 

eller med viss parallell behandling, och minskade således möjligheten att generalisera till den 

aktuella delpopulationen. Hot mot intern validitet står att finna i det faktum att flera deltagare 

deltog i någon annan parallell behandling samtidigt som de deltog i studien. Dessutom 

rapporterade flera deltagare att händelser i omgivningen påverkade deras humör, vilket kan ha 

orsakat skiftningar i svaren som inte beror på interventionen. 
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 Styrkor hos studien 

Studiens styrkor är viktiga att tänka på vad gäller resultatets implikationer för fortsatta 

undersökningar inom samma kunskapsområde. Det finns tre faktorer som höjer studiens 

interna validitet och kontrollerar för möjliga ovidkommande variabler. Faktorerna är att en 

pseudointervention användes, att den kognitiva träningen bestod av endast ett program och att 

träningen kontrollerades och begränsades av att en kod behövdes för att kunna starta 

dataprogrammet. Pseudointerventionen gav en möjlighet att begränsa förväntanseffekter och 

träningseffekter. Att i studien använda sig av endast ett träningsprogram gjorde att resultat 

kan kopplas till just det träningsprogrammet. I detta fall att den kognitiva träningen inte 

minskade dagliga och veckovisa mätningar på depressivitet skulle innebära att just PASAT 

som enskilt program inte ger effekt på depression. Användandet av en kod gav behandlaren 

en kontroll och vetskap över hur många gånger som deltagaren genomförde det kognitiva 

träningsprogrammet. Administreringen genom en kod kan även ha försäkrat att träningen 

utfördes. Den interna validiteten stärktes även genom att studiens valda design innefattade en 

baslinje. Baslinjen blev deltagarens egen kontroll för yttre faktorer som under studiens gång 

kan ha påverkat resultat. Vidare var en styrka med studiens design att mätning skedde både 

dagligen och veckovis, samt före och efter interventionen. Fördelen med detta har blivit 

tydligt efter studiens genomförande, då resultat från dessa olika mätmetoder skiljer sig åt. 

Deltagarnas utveckling mättes också med hjälp av flera olika mått. Interventionen tycktes 

också ha uppfattats som trovärdig av deltagarna, vilket borde ha ökat motivationen att 

genomföra träningen. 

Studiens implikationer 

Resultat från tidigare studier där kognitiv träning har minskat depressivitet har här inte på ett 

övertygande sätt lyckats upprepas. Vad studien har visat är att databaserad kognitiv träning i 

hemmet inte nödvändigtvis behöver ha samma effekter på kognitiv förmåga eller depression 

som kognitiv träning på en klinik. Detta har implikationer för klinisk praxis. Möjligen var den 
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 inledande förhoppningen att kognitiv träning kan leda till mer kostnadseffektiva och 

tillgängliga behandlingar ogrundad. Det kan dock inte avgöras om resultaten från dagliga och 

veckovisa skattningar beror på att träningsprogrammet riktar sig mot fel funktioner, att ingen 

förbättring av kognitiva funktioner har skett, att förbättring av kognitiva funktioner inte har 

den direkta koppling till depression som har antagits eller att eventuella effekter inte syns på 

grund av för få mättillfällen. Det finns också en möjlighet att resultaten är missvisande. Det 

kan finnas en reell effekt, vilket skillnaden mellan för- och eftermätningar tyder på. Framtida 

studier får avgöra huruvida kognitiv träning har någon effekt på depression, upplevelse av 

affekter eller socialt välbefinnande. I dessa studier kommer det vara viktigt att kontrollera att 

effekten inte bara kommer av förväntningar eller andra ovidkommande variabler. Därför är en 

pseudointervention någonting som även framtida studier bör begagna sig av. Det kräver 

åtminstone tre olika betingelser: ingen intervention, pseudointervention och intervention. 

Möjligen skulle en gruppdesign vara bättre för detta ändamål. En studie med n=1-design 

skulle behöva många mättillfällen och skulle därför bli lång. Det tycks dock som att kognitiv 

träning accepteras av människor med depression som en trovärdig behandling. Det innebär att 

om träningsprogram skulle visa sig ha effekt på depression skulle goda möjligheter finnas att 

implementera dem i klinisk verksamhet. Genom låg kostnad och hög tillgänglighet skulle en 

verksam träning kunna sättas in tidigt, redan under väntetiden till annan behandling. För några 

skulle det möjligen kunna räcka för att förhindra att en depression blir utdragen och kanske 

kronisk. Den kognitiva träningen skulle kunna erbjudas som en kompletterande intervention 

till andra behandlingar. Tillsammans med det faktum att eftermätningarna i denna studie 

visade en förbättring för tre av fyra deltagare är detta ett incitament för att fortsätta utforska 

den neurovetenskapliga kunskapsbasen och dess möjliga implikationer för behandling av 

depression. 
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 Bilaga A 

  Ordlista 

Anterior  Mot den främre delen. 

Dorsal  Anatomisk term för ryggsida, ovansida. 

Exekutiva funktioner En neuropsykologisk beteckning på förmågan att planera och 

genomföra handlingar och att rikta och vidmakthålla 

uppmärksamhet. 

Incidens Andelen friska individer som insjuknar under en tidsperiod. 

Limbiska systemet  En ringformig struktur kring hjärnbalken på hjärnhalvornas 

insidor. Består bland annat av amygdala, hippocampus, anterior 

cingulate cortex och subgenual cingulate cortex (Se Figur A1). 

Prefrontala cortex  Hjärnbarken i främre delarna av pannloben (Se Figur A1). 

Prevalens   Antalet förekomster av en företeelse vid en viss tidpunkt. 

Ventral  Anatomisk term för magsida, undersida. 

Subkortikal  Avser strukturer eller processer som är lokaliserade eller äger rum 

under hjärnbarken. 

 
Figur A1 

Illustration över relevanta neuronala nätverk 
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 Bilaga B 

Instruktioner inför behandling 

Instruktioner inför behandling 
 
 
Varje dag (v. 1-10) 
 
• Skatta nedstämdhet på blankett 1 mellan kl. 10-12, och lägg det sedan i returkuvertet. 

 
Varje måndag, onsdag och fredag (v. 3-10) 
 
• Genomför programmet med hjälp av kod som mottas över telefon eller via e-post av 

projektledare 
• Skicka fil med information om träningen till projektledare via e-post 
 
Varje fredag (v. 1-10) 
 
• Fyll i skattningsformuläret och lägg det i returkuvertet tillsammans med de redan ifyllda 

dagliga skattningarna. 
• Posta kuvertet. 
 
 
 
Uppstår frågor eller funderingar under behandlingens gång kan du kontakta projektledaren: 
 
Ulrika Andersson 
ulrika.anderssonh043@student.oru.se 
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 Bilaga C 

  Annons 

Känner du dig nedstämd? 
 

Ett examensarbete som erbjuder en ny behandlingsmetod för depression 
 

Personer med depression erbjuds ett gratis behandlingsprogram med fokus på nya idéer kring 
träning av uppmärksamhet och dess inverkan på depressionssymptom. Studien riktar sig till 
dig som upplever besvär som exempelvis nedstämdhet, känsla av tomhet, negativa tankar, 
förändrad sömnrytm eller likartade obehag.  
 
Studien kommer att pågå under hösten 2008 och våren 2009. Deltagandet innebär att utföra 
ett behandlingsprogram hemifrån och det kommer att ta omkring 6 veckor. Utöver detta 
tillkommer även en viss förberedande period. För att kunna deltaga i studien behöver man ha 
egen tillgång till dator och internetuppkoppling. 
 
Vi som utför denna studie är två psykologstudenter, som går sista året på 
psykologprogrammet, på Örebro universitet. Under examensarbetet får vi handledning av 
Håkan Nyman, med. dr. och leg. psykolog, och Steven Linton, professor i klinisk psykologi. 
All information från studien kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
 

Är du intresserad? 
 
 
Vill du veta mer om studien och deltaga är du mycket välkommen att höra av dig via e-
postadresserna eller telefonnumret nedan. Behandlingsprogrammet är pågående och vi tar 
emot anmälningar under hela hösten 2008 och våren 2009. 
 
 
 
Ulrika Andersson: ulrika.anderssonh043@student.oru.se 
Jerry Persson: jerry.perssonh041@student.oru.se 
 
Telefonnummer: 076-9248592 
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 Bilaga D 

Information om studien och tidsbokning 

Depressionsbehandling 
 
Hej! 
 
Du har anmält intresse för mer information om vår studie om depressionsbehandling. Därför 
skickar vi detta brev till dig. Vi bifogar också en anmälningsblankett med tre olika valbara 
tider då vi skulle kunna träffas för ett introduktionsmöte. 
 
Depression behandlas vanligtvis med hjälp av medicin och/eller psykoterapi. Mycket 
forskning har genomförts där man har tittat på hur depression sammanfaller med 
nedsättningar vad gäller minne och koncentrationsförmåga. Det har visat sig att många 
liknande förmågor är lägre hos människor som har depression. Det finns en benägenhet att 
lättare reagera och fästa uppmärksamheten på de negativa känslor man upplever än vad som 
händer i ens omgivning. Forskningen har också visat att aktiviteten mellan de områden i 
hjärnan som har hand om negativa känslor och uppmärksamhet är starkare hos deprimerade 
individer är individer utan depression. Den behandling vi nu planerar att genomföra tar fasta 
på dessa resultat genom att målinriktat träna förmågan att fokusera uppmärksamheten på den 
yttre miljön. Detta sker genom ett träningsprogram utvecklat för att genomföras på en dator. 
Detta är ett sätt att möta depressivitet som skiljer sig ganska mycket från de traditionellt 
medicinska eller psykoterapeutiska metoderna. 
 
Som deltagare i behandlingen kommer du först att träffa en av behandlarna på 
psykologmottagningen, vilken är belägen centralt på Drottninggatan 38 i Örebro. Du kommer 
där att få information om hur du genomför träningen och möjlighet att få prova på att 
genomföra träningen på plats. Du får då också tillfälle att ställa frågor. Vidare kommer du 
också att få fylla i vissa formulär som vi sedan kommer att använda för att utvärdera 
behandlingen. Från mötet får du med dig hem träningsprogrammet och några formulär. Efter 
detta sker all kontakt över telefon och e-post. När behandlingen är klar träffas vi igen för ett 
utvärderande möte. 
 
Under de första veckorna efter mötet kommer du enbart att fylla i några formulär varje vecka. 
Dessa skickar du till oss per post i förfrankerade kuvert. Därefter påbörjas träningen. Under 
träningen kommer vi att ha kontinuerlig kontakt via telefon och e-post. Träningen pågår under 
6 veckor med 3 träningstillfällen per vecka. Varje träningstillfälle tar ungefär 15 minuter. För 
att kunna utvärdera behandlingen på ett bra sätt är det viktigt att du deltar vid varje tillfälle. 
Saker kan dock inträffa som man inte har räknat med. Om du vid något tillfälle inte kan utföra 
träningen är det möjligt att meddela detta via e-post eller telefon.  
 
Vi utför behandlingen som ett examensarbete vid psykologprogrammet i Örebro. Vi handleds 
av två erfarna psykologer, Håkan Nyman specialist i neuropsykologi (samspelet mellan hjärna 
och psykiska funktioner) och Steven Linton professor i klinisk psykologi vid Örebro 
universitet. 
 
Tack för ditt intresse! 
 
Ulrika Andersson 
Jerry Persson 
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 Tider för bedömningssamtal 
 
 
Vi erbjuder ett bedömningssamtal där vi träffas för att genomföra en intervju samt informera 
om hur programmet och träningen kommer att genomföras. Du får också det material du 
behöver för att genomföra träningen. Möjlighet finns också att ställa frågor. Under 
bedömningssamtalet bestämmer vi tillsammans om du ska deltaga i behandlingen.  
 
Följande tre tider är tillgängliga för ett personligt möte mellan dig och en behandlare. 
Vänligen kryssa för den tid som passar dig bäst. Skulle ingen av dessa tider passa var vänlig 
och kontakta oss via e-post eller telefon. Kontaktinformation finns nedan. 
 
 
 ___ kl: 
 
 ___ kl: 
 
 ___ kl:  
 
 
Namn:__________________________ 
 
Adress: _________________________ 
 
Telefon: ________________________ 
 
E-post: _________________________ 
 
 
Skicka personuppgifter och val av tid via e-post eller via brevpost. 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
Ulrika Andersson: ulrika.anderssonh043@student.oru.se 
Jerry Persson: jerry.perssonh041@student.oru.se 
 
Telefonnummer: 076-9248592
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Bilaga E 

PANAS 
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 Bilaga F 

   WSAS 



                                                                                              Kognitiv träning vid depression 

 

69  

 

 

 Bilaga G 

    CEQ 
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 Bilaga H 

Utvärdering av träningsprogram 
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 Bilaga I 

Samtycke till deltagande 

Samtycke till deltagande i studie av behandlingsmetod för depression 
 

För att kunna deltaga i studien behöver vi ditt samtycke. Du har rätt att när som helst avbryta 
behandlingen utan att ange någon orsak. Det är dock uppskattat och viktigt för resultatet att du 
deltar vid alla träningstillfällen och lämnar in de formulär du har fått. 
 
Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och dokument med telefonnummer, 
adresser och namn kommer att förvaras på annan plats än behandlingsresultaten. Enskilda 
resultat kommer aldrig att kunna spåras till en viss person. 
 
Kontaktpersoner: 
Ulrika Andersson 
E-post ulrika.anderssonh043@student.oru.se 
 
Jerry Persson 
E-post: jerry.perssonh041@student.oru.se 
 
 
 
Genom att signera godkänner du ditt deltagande. 
 
 
Namnunderskrift: ________________________ 
Namnförtydligande:______________________ 
Datum: ________________________________ 
 
Gatuadress: ____________________________ 
Postnummer: ___________________________ 
Postort: ________________________________ 
Mobilnummer: __________________________ 
Telefon hem: ___________________________ 

 


