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I N T R A - I N D I V I D U E L L  V A R I A B I L I T E T  I  N Ä R A  T R A N S F E R :  

O M  Å L D E R S R E L A T E R A D E  S K I L L N A D E R  I  I N T R A - I N D I V I D U E L L  

V A R I A B I L I T E T  I  P R E S T A T I O N  O C H  E F F E K T E N  A V  K O G N I T I V  

T R Ä N I N G  
 

J o a k i m  B y m a r k  &  N i l s  H ö g m o  
 
Syftet med denna studie var att undersöka om träning av exekutiva funktioner kan påverka 
den intra-individuella variabiliteten (IIV) i reaktionstid hos unga vuxna och äldre. De 29 
yngre och 30 äldre deltagarna i studien delades upp i två grupper, en träningsgrupp som 
gick igenom 15 sessioner av träning i exekutiv funktion och en kontrollgrupp som endast 
deltog vid pre- och posttestning. I träningsbatteriet tränades de exekutiva funktionerna 
uppdatering, skiftning och inhibering i enlighet med det teoretiska ramverk om exekutiv 
funktion som skapats av Miyake (2000). I studiens pre- och postmätningar användes 
reaktionstidsdata från tre tester: Serial Reaction Time (SRT), Flanker och Alternating Runs. 
Dessa tester skiljde sig från de som användes i träningsbatteriet. Resultaten visade inte på 
några signifikanta skillnader vad det gällde möjligheten att träna sig till homogenitet i IIV. 
Dock fanns det skillnader i IIV i ålder på gruppnivå i de mer komplexa uppgifterna Flanker 
och Alternating Runs där den äldre försöksgruppen var signifikant mer heterogen än den 
yngre, vilket är i linje med tidigare forskning. Vi fann också en huvudeffekt av betingelse på 
båda dessa tester. Detta betyder att alla grupper hade en signifikant högre IIV om 
betingelsen var mer kognitivt utmanande. 
 
The purpose with this study was to examine if training of executive functions can have an 
influence on the intra-individual variability (IIV) in reaction time in young and older adults. 
The 29 young and 30 older participants in the study were divided into two groups, one that 
went through 15 sessions of training in executive functions and one that only participated 
in pre- and post-testing. The executive functions that were trained were updating, shifting 
and inhibition in accordance with the theoretical framework made by Miyake (2000). In 
this study the reaction time data from three cognitive tests were used: Serial Reaction Time 
(SRT), Flanker and Alternating Runs. These tests were slightly different from the ones used 
in the training battery. The results did not show any significant differences on the 
possibility to decrease IIV with training in executive functions. The younger and older 
adults did differ in IIV on Flanker and Alternating Runs with the older adults being 
significantly more heterogeneous as a group, which is in line with earlier research. We also 
found main effects of trials in both these tests which would mean that all groups had a 
significantly higher IIV on trials that were more challenging for the cognitive functions. 

 
Forskning har visat att om en individ varierar kraftigt i prestation vid utförandet 
av exempelvis enkla reaktionstidsuppgifter så kan detta vara en kritisk markör för 
underliggande dysfunktion i centrala nervsystemet (Hultsch, MacDonald, Hunter, 
Levy-Bencheton, & Strauss, 2000; MacDonald, Hultsch, & Dixon 2003; Papenberg, 
Bäckman, Chicherio, Nagel, Heekeren, Lindenberger, & Li, 2011; Tamnes, Fjell, 
Westlye, Östby, & Walhovd, 2012). Forskningen kring åldrandets effekter på 
kognition är också samstämmig vad det gäller uppvisade åldersskillnader i viktiga 
kognitiva funktioner såsom arbetsminne, episodiskt minne, exekutiva funktioner 
och problemlösning (Atkinson, Berish, & Salthouse 2003; Bennet, Bienieas, 
Gabrieli, & Wilson, 2004). I huvudsak har denna forskning fokuserat på 
medelvärdesskillnader mellan en grupp yngre och en grupp äldre deltagare. Man 
har då bland annat påvisat att de äldre deltagarna, på uppgifter som exempelvis 
mäter reaktionstid, i medeltal presterar långsammare än de yngre (Sandberg, 
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Rönnlund, Nyberg, & Stigsdotter-Neely, 2013).  Men detta fokus på 
medelvärdesskillnader har lett till att man missat den information som står att 
finna i skillnader i variabilitet. I föreliggande examensarbete avser vi att studera 
hur unga och äldre skiljer sig åt avseende intraindividuell variabilitet (IIV), vilket i 
detta sammanhang definieras som förändringar i prestation mellan mättillfällen i 
en reaktionstidsuppgift. Av speciellt intresse är att studera om kognitiv träning kan 
påverka IIV hos unga och äldre personer. I det följande kommer först forskning 
som adresserat IIV och åldersskillnader belysas och sedan följer en kort 
beskrivning av forskningen kring kognitiv träning. Detta utmynnar i våra 
frågeställningar kring huruvida kognitiv träning kan göra oss mindre variabla i vår 
prestation. 
 
Intra-individuell variabilitet 

Bielak, Hultsch, Strauss, MacDonald och Hunter (2010) beskriver Nesselroades 
tankar om kognitiv förändring och att han använder sig av två begrepp för att 
beskriva denna: intraindividual change och intraindividual variability (fortsatt: 
intra-individuell förändring och IIV). Intra-individuell förändring är förändringar 
som pågår under lång tid i individens utveckling t ex som funktion av åldrande 
eller färdighetsinlärning. Denna typ av förändring resulterar enligt Nesselroade i 
bestående förändringar inom individen. IIV beskrivs att ske “...quickly over 
relatively short time frames (eg. moment to moment) and is temporary or 
reversible” (Bielak et al., 2010, sid 575).  Denna typ av variabilitet kan även vara en 
grund för en mer långtgående förändring, en förändrad IIV inom kognitiv funktion 
kan alltså på sikt visa sig som en intra-individuell förändring av kognitiv funktion 
(MacDonald et al., 2003). I den forskning vi har tagit del av operationaliseras IIV 
som en individs standardavvikelse i upprepade mätningar i kognitiva eller 
reaktionstidsuppgifter. 
 
Schmiedek, Lövdén och Lindenberger (2009) undersökte sambanden mellan 
medelvärdesnivå, vilket är det mer traditionella måttet på förändring i kognitiv 
funktion, och standardavvikelser, vilket genomgående är hur forskning 
operationaliserar IIV, med hjälp av en longitudinell studie. I studien deltog 100 
unga vuxna och 103 äldre vuxna som samtliga genomgick testning i ett antal 
arbetsminnesuppgifter under 100 dagar. Medelvärdena och standardavvikelserna 
från varje dag, och även inom varje dag, användes sedan för att se om relationen 
mellan medelvärden och standardavvikelserna var linjär. Forskargruppen fann att 
det inte fanns en linjär relation mellan medelvärden och standardavvikelser och de 
fastslår att genom att förutsätta detta ökar risken för att helt missa den 
information som mått på IIV kan ge. De argumenterar att även om medelvärden 
och standardavvikelser kan se ut att vara linjära i en jämförelse mellan individer 
kan variansen inom individen fortsatt vara stor (Schmiedek et al., 2009). Detta 
resultat visar på att studier på IIV ger unik information om en individs funktion 
vilket understryker vikten av att inkludera mått på IIV i forskning på kognitiv 
funktion. 
 
Forskning som studerat IIV i kognitiv förmåga under livsspannet har visat på ett U-
samband. I en studie av Williams, Hultsch, Strauss, Hunter och Tannock (2005) 
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samlades data från en reaktionstidsuppgift in vid museet Ontario Science Center i 
Toronto. De 284 deltagarna delades in i sju olika grupper baserat på ålder och 
grupperna jämfördes sedan med avseende på variabilitet. Resultaten visade att IIV 
var hög i unga år följt av en minskning som planade ut vid 30-40 års ålder för att 
därefter öka igen för de äldre grupperna. Vidare har ett antal studier visat att 
åldersrelaterade ökningar i IIV även kopplats till försämrad kognitiv funktion i ett 
flertal kognitiva förmågor såsom mentalt tempo, uppmärksamhet och episodiskt 
minne (MacDonald, et al. 2003; Papenberg et al., 2011). Det har även visat sig att 
en ökad IIV kan predicera kognitiva nedsättningar flera år senare, vilket antyder 
att variabilitet föregår förändringar i medelprestation (MacDonald et al., 2003). 
Det är dock inte bara ökad ålder som ger upphov till ökad variabilitet i kognitiv 
prestation. Detta då studier har visat att även ökade uppgiftskrav kan öka 
variabiliteten i prestationen, något som ses både hos äldre och yngre personer 
(MacDonald, Bäckman, & Li, 2009). 
 
Studier har påvisat att IIV är en kritisk beteendemarkör för hjärnförändringar och 
olika typer av neurologisk problematik. Ökad kognitiv variabilitet korrelerar med 
strukturella förändringar i hjärnans grå och vita substans (Stuss, Murphy, Binns, & 
Alexander, 2003; Tamnes et al., 2012). I studien av Stuss et al. (2003) undersöktes 
även hur skador på olika områden i hjärnan korrelerar med IIV och fann att skador 
på frontalloben hade starkast samband med ökad IIV. 
 
MacDonald, Nyberg, Sandblom, Fischer och Bäckman (2008) har vidare visat på 
skillnader i aktiverade hjärnregioner för äldre personer med låg och hög intra-
individuell variabilitet med hjälp av en fMRI kamera. I studien visade MacDonald 
och kollegor att individer med hög IIV hade mindre distinkt aktivering samt 
mindre överlappande aktivering i de regioner som visat sig relevanta för 
uppgiften. Alltså ses även funktionella skillnader i hjärnaktivitet som funktion av 
IIV i kognitiv prestation. 
 
Flera neurologiska sjukdomar har även ett klart samband med hög grad av IIV 
såsom begynnande demens (Hultsch et al., 2000), samt hos barn med ADHD 
(Borella, Ribaupierre, Coronoldi, & Chicerio, 2013). 
 
Då tidigare forskning visat att IIV i kognitiv prestation ökar som funktion av ålder, 
är en markör för nedsättningar i hjärnans struktur och funktion med fokus på 
frontalloberna och ses i flera neurologiska sjukdomstillstånd är det av intresse att 
undersöka om kognitiv träning av frontallobsrelaterade processer, såsom 
exekutiva funktioner, kan påverka IIV. 
 
Kognitiv träning 

Under det senaste decenniet har mycket forskning gjorts på möjligheten att träna 
kognitiva funktioner (Bherer, Kramer, Peterson, Colcombe, Erickson, & Becic, 
2006; Lustig, Shah, Seidler, & Reuter-Lorenz, 2009; Rönnlund, Nyberg, Bäckman, & 
Nilsson 2005). Som nämnts ovan finns bevis på att kognitiv funktion försämras i 
takt med en högre ålder (Williams et al., 2005). Detta gäller dock inte endast IIV 
utan även medelvärdesprestation (Salthouse, Atkinson, & Berish, 2003; 
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Fleischman, Wilson, Gabrieli, Bienias, & Bennett, 2004) och inte minst centrala 
funktioner som arbetsminne och exekutiva funktioner (Heinzel, Schulte, Onken, 
Quyn-Lam, Duong, Riemer, Heinz, Kathman, & Rapp, 2014). Vid högre ålder sker 
även fysiologiska förändringar i hjärnan som exempelvis atrofi av både grå och vit 
hjärnsubstans (Papp et al. 2014), särskilt i prefrontalcortex (Vandermorris, 
Murphy, & Troyer, 2013). I förlängningen hoppas forskningen att via kognitiv 
träning kunna hitta ett sätt att kompensera för kognitiv dysfunktion generellt men 
även för de kognitiva förändringar som sker vid naturligt åldrande. Det finns 
nämligen studier som påvisat att hjärnans plasticitet, och därmed möjligheten att 
förändra dess strukturer via kognitiv träning, är betydande hos både yngre och 
äldre samt att riktad träning mot kontrollaspekter av uppmärksamhet hos äldre 
kan ha god effekt (Bherer et al., 2006). 
 
En ständigt återkommande fråga inom forskningen kring kognitiv träning är 
huruvida det bara är det som specifikt tränas som förbättras eller om effekterna 
går att generalisera till andra icke-tränade uppgifter som mäter andra kognitiva 
funktioner, s.k. transfereffekt (Noack, Lövdén, & Schmiedek, 2014). Forskning har 
tämligen entydigt visat att individer blir bättre på uppgifter som är väldigt lika 
träningsuppgiften, s.k. nära transfereffekt, (Sandberg et al., 2013; Chooi & 
Thompson 2012). Huruvida denna förbättring kan generaliseras, s.k. avlägsen 
transfereffekt, till andra uppgifter eller vardagen i stort, är dock tvetydig. Det finns 
många studier som bidragit till en optimism kring effektiviteten och 
generaliserbarheten i träningen eftersom man kunnat påvisa förändringar på 
neuronal nivå i hjärnregioner relaterade till tränings och nära transfer effekter 
(Olesen, Westerberg, & Klingberg, 2004; Chein, & Morrison, 2010; Brehmer et al., 
2011; Lövdén et al., 2012; Wenger et al., 2012; Kühn et al., 2013). Samtidigt som 
det finns översiktsartiklar som betonar att transfereffekterna på beteendenivå är 
ytterst blygsamma och oftast påvisas endast nära transfer (Noack, Lövdén, 
Schmiedek, & Lindenberger, 2009; Lövdén, Bäckman, Lindenberger, Schäfer, & 
Schmiedek, 2010; Morrison, & Chein, 2011; Chooi, & Thompson, 2012; Sandberg, et 
al., 2013). 
 
I diskussionen ovan om IIV så belystes att IIV är en tidig markör på senare kognitiv 
försämring. Alltså kan man tänka att IIV i kognitiv prestation är en känslig markör 
för kognitiv förändring. Det vore därför av intresse att studera om kognitiv träning 
med fokus på frontallobsbaserade funktioner såsom exekutiva funktioner leder till 
att den tränade försökspersonen blir mer homogen i sin prestation. Sett ur detta 
perspektiv skulle träning som syftar till att sänka den intra-individuella 
variabiliteten också eventuellt kunna verka preventivt mot exempelvis somliga av 
åldrandets effekter. Bherer et al. (2006) och Schmiedek et al. (2009) är två av ett 
fåtal forskargrupper som har undersökt huruvida träning i kognitiva funktioner 
kan ha en positiv effekt på just IIV. De fann att båda grupperna yngre och äldre 
med hjälp av ett träningsprogram kunde sänka sin IIV i både responstid och 
prestation. Den äldre träningsgruppen hade dock fortfarande en högre variabilitet 
än den yngre men uppvisade dock en högre ökning av träffsäkerhet (Bherer et al., 
2006). Detta resultat är viktigt i förhållande till möjligheten att bibehålla 
homogenitet i de kognitiva funktionerna även i högre ålder. Forskning på effekten 
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av träning i kognitiva funktioner på IIV och RT är dock ovanlig, detta både gällande 
yngre grupper med olika typer av neurologisk problematik och huruvida äldre 
individer kan bli mer homogena i sin funktion. Detta gör det för oss särskilt 
intressant att undersöka just vilken effekt träning i kognitiva funktioner kan ha på 
äldre och yngre personers IIV i RT. I synnerhet eftersom transfereffekter av 
kognitiv träning med IIV som måttstock är understuderade. 
 
Sandberg et al. (2013) undersökte nära och avlägsna transfereffekter i 
medelvärdesprestation av ett träningsprogram i exekutiv funktion hos en grupp 
äldre och en grupp yngre vuxna. Exekutiv funktion är vår förmåga att bibehålla ett 
målinriktat beteende och innehåller de tre samverkande funktionerna inhibering, 
uppdatering och skiftning (Miyake, Friedman, Emerson, Witzki, Howerter, & 
Wager, 2000). Forskargruppen fann att det inte fanns några transfereffekter för de 
avlägsna transferuppgifterna. Både den yngre och äldre träningsgruppen 
uppvisade en nära transfereffekt på uppdaterings- och inhiberingsuppgifter. 
Endast den yngre träningsgruppen fick dock en transfereffekt på två av de 
mellanlånga transferuppgifterna. Slutsatserna som drogs var att möjligheten att 
generalisera träning i exekutiv funktion förändras med högre ålder samt att 
träning i flertalet exekutiva funktioner inte var tillräckligt för att ge 
transfereffekter utanför närliggande uppgifter för äldre vuxna (Sandberg et al., 
2013). Under denna studie samlades även data på RT in för vissa uppgifter vid 
både pre- och posttestningen. I föreliggande examensarbete utgår vi ifrån dessa 
data för att studera huruvida det exekutiva träningsprogramet hade någon effekt 
på IIV. 
 
Syftet med studien är att undersöka om träning av exekutiva funktioner kan 
påverka IIV i reaktionstid hos unga vuxna och äldre. Frågeställningarna vi söker 
besvara är: 

1. Minskar den intraindividuella variabilitet i tre reaktionstidsuppgifter som 
funktion av träning i exekutiva funktioner? 

2. Finns åldersrelaterade skillnader mellan yngre och äldre i intra-individuell 
variabilitet? 

3. Finns det skillnader i intraindividuell variabilitet som funktion av exekutiva 
uppgiftskrav? 

 

M e t o d  
Deltagare 

Det totala antalet deltagare i denna studie var 66 personer, 33 yngre och 33 äldre, 
som fördelades slumpmässigt till en träningsgrupp och en kontrollgrupp för 
vardera åldersgrupp. I tabell 1 presenteras bakgrunds data för deltagarna i 
studien. Det förelåg inga skillnader mellan träning och kontrollgrupp för 
respektive åldersgrupp vad gäller ålder, könsfördelning, verbal förmåga, antal år 
av utbildning, poäng i siffer-symbolkodning, poäng i Becks Depressions Index 
(BDI) eller poäng på Mini-Mental State Examination (MMSE). De yngre grupperna 
rekryterades via reklamblad som delades ut på Umeå Universitets campus och de 
äldre grupperna rekryterades med hjälp av lokala pensionärsföreningar och 
annonser i lokala tidningar. En första screening via telefonkontakt genomfördes 
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för att exkludera dem som uppgav problem med färgblindhet eller 
psykiska/somatiska åkommor (såsom neuropsykiatrisk eller kardiovaskulär 
problematik) som skulle kunna påverka kognitionen.  
 
Deltagarna blev informerade om studiens syfte innan den inleddes och att de hade 
rätt att avsluta sitt deltagande när de önskade. Varje deltagare skrev också under 
ett skriftligt informerat samtycke. Studien godkändes av den regionala 
etikprövningsnämnden i Umeå. Efter pre-test valde fyra individer i den yngre 
gruppen och en i den äldre att avsluta sitt deltagande, två äldre deltagare 
exkluderades även på grund av för hög skattning på BDI och för låg på MMSE. I 
denna studie baseras därför data på 29 yngre deltagare, med 16 i träningsgruppen 
och 13 i kontrollgruppen, samt 30 äldre deltagare med 15 i varje grupp. Samtliga 
deltagare i träningsgruppen erhöll 500 kr i ersättning efter genomförd träning och 
testning. Ersättningen för kontrollgruppen var 250 kr. 
 
Tabell 1. 
Bakgrundsinformation för deltagare 
    Träning unga   Kontroll unga   Träning gamla   Kontroll gamla 

n 16 13 15 15 

Kvinnor/Män 11/5 9/4 8/7 9/6 

Ålder 26,25 (4,01) 24,62 (3,40) 69,73 (5,02) 68,80 (4,80) 

År av utbildning 15,69 (2,50) 15,00 (2,49) 11,46 (4,64) 13,13 (4,53) 

Verbal förmågaᵃ 23,31 (2,02) 23,46 (2,50) 24,07 (4,43) 25,73 (4,11) 

Siffer-symbol kodningᵇ 61,93 (14,19) 59,00 (12,00) 43,00 (9,33) 42,13 (10,32) 

MMSEᶜ 29,13 (1,09) 29,00 (1,08) 28,67 (0,82) 29,2 (0,68) 

BDIᵈ   3,81 (5,23)   4,31 (2,21)   3,17 (3,04)   5,93 (3,62) 

         

Kommentar: Värden representerar medelvärden (och standardavvikelser). ᵃ SRB1 (Dureman & Sälde, 
1959; maximal poäng= 30). ᵇ Siffer-symbol kodning (Wechsler, 1987). ᶜ Mini-Mental State Examination 
(MMSE; Folstein et al., 1975). ᵈ Beck Depression Inventory (BDI; Beck & Steer, 1996). 

 
Material och procedur 

Data samlades in vid tidigare nämnda studie av Sandberg et al. (2013). Under 
denna studie fick testgruppen träna sina exekutiva funktioner 3 gånger i veckan 
under 5 veckors tid, totalt 15 träningssessioner (om vardera 45 minuter). Vid varje 
träningssession deltog 3 eller 4 personer. Pre- och posttestning administrerades 
individuellt och kontrollgruppen deltog endast vid dessa sessioner. 
 

Träningsbatteriet 
 

Skiftning  

Plus-minus-testet (Jersild, 1927) innebär att tre listor med 30 tvåsiffriga nummer 
mellan 10 och 99 presenteras för testpersonen. I den första listan är uppgiften att 
addera 2 till varje presenterat tal och att skriva in svaret så snabbt som möjligt 
med ett numeriskt tangentbord. Uppgiften i den andra listan är att subtrahera två 
från varje presenterat tal och i den tredje listan är uppgiften att variera de två 
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tidigare betingelserna, det vill säga att addera två till vartannat tal och subtrahera 
två från vartannat och så vidare. Varje tal visas till det att deltagaren har svarat och 
svar-stimuli intervallet var 500 ms. Svårighetsgraden justerades genom att 
förändra siffran som skulle adderas eller subtraheras (2, 4 eller 5). 
 
Träningsgruppens Alternating Runs (Rogers & Montell, 1995) uppgift bestod i att 
kategorisera siffror på två olika sätt. Siffrorna (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 och 9) skulle 
antingen kategoriseras som jämna/udda eller som mindre/högre än 5. Detta 
gjorde genom att trycka på två olika knappar som gav responsen vänster eller 
höger beroende på position i en ruta. Siffrorna presenterades i övre vänstra delen 
av rutan, övre högra delen, nedre högra delen och nedre vänstra delen och gick i 
samma riktning som en urtavla. Även bakgrundsfärgen förändrades som en 
ytterligare signal. Uppgiften bestod av 128 stimuli som presenterades i fyra olika 
block (32 stimuli per block). Svårighetsgraden kunde manipuleras genom att 
förändra responstidsintervallet (1000 millisekunder för låg, 500 ms. för medel och 
200 ms. för hög svårighetsgrad). 
 

Inhibering 

På Flanker (Eriksen & Schultz, 1979) ska testpersonen ge snabba svar med höger 
eller vänster piltangent beroende på vilken bokstav som visas i mitten av en 
kolumn med totalt sju bokstäver. Om målet är S eller C är svaret vänster, om målet 
är B eller D är svaret höger. Målet var flankerat av antingen responsförenliga 
bokstäver (ex: S omgivet av C), responsoförenliga bokstäver (ex: S omgivet av B) 
eller samma bokstav (ex: endast D). Svårighetsgraden förändrades genom att 
förändra tillåten responstid. 
 
På Stroop-testet (Stroop, 1935) presenteras ett av åtta olika ord slumpmässigt för 
testpersonen. Fyra av dessa ord är färger och fyra är inte färger (svart, röd, blå, gul, 
stork, ris, bil och gås). Orden skrivs ut i fyra olika färger (svart, röd, blå eller gul). 
Uppgiften är att så snabbt som möjligt svara med en knapp för färgen på ordet. 
Uppgiften bestod av fyra block med 36 försök (totalt 144 försök/session). I varje 
block var 12 ord förenliga med sin färg (ex: ordet “blå” stod i blått), 12 var icke-
förenliga (ex: ordet “blå” stod i gult) och 12 var neutrala (ex: ett icke-färgord stod i 
vilken färg som helst).  Responstiden var 1000, 500 eller 200 ms. beroende på 
svårighetsgrad. 
 

Uppdatering 

Letter memory running span (Miyake et al., 2000) utmanade träningsgruppen med 
att skriva in de fyra senast presenterade bokstäverna efter att ha blivit visade en 
serie av bokstäver. Bokstäverna (A, B, C, eller D) presenterades i serie i mitten av 
skärmen under 2000 ms. med ett 1000 ms. inter stimuli intervall (ISI). För att ge 
responsen tryckte testdeltagaren på de knappar på tangentbordet som hade 
bokstäverna fasttejpade. Serien av bokstävers längd varierade och hur långa de var 
fick deltagarna inte veta. Svårighetsgraden manipulerades genom att förändra 
längden på bokstavsserierna (4-7 för låg, 6-11 för medel och 5-15 för hög 
svårighetsgrad. 
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Spatial locations running span (Dahlin, Nyberg, Bäckman, & Stigsdotter-Neely, 
2008) presenterades som en 4 x 4 matris av blåa cirklar på datorskrämen. 
Cirklarnas färg förändrades sedan tillsynes slumpvis till röd under 2000 ms. med 
ett 1000-ms ISI. Uppgiften var att klicka på de fyra cirklar som senast varit röda i 
korrekt ordning efter att en sekvens var genomförd. Detta repeterades sedan fem 
gånger. Sekvensens längd varierade och var inte känd för testdeltagaren. 
Svårighetsgraden i uppgiften manipulerades genom att ändra sekvenslängden (4-7 
för låg, 6-11 för medel och 5-15 för hög svårighetsgrad).  
 
Pre- och Posttestmätningar 

Data på reaktionstid i vår studie kommer från pre- och posttestmätningar med 
testen Flanker, Alternating Runs samt Serial Reaction Time (SRT). Bortsett från 
SRT, som inte tränades i träningsbatteriet, är uppgifterna inte desamma som i 
träningsbatteriet och därför kan dessa ses som nära transferuppgifter. 
 
SRT-testet innebar att testpersonen vid ett angivet stimuli, ett vitt plus-tecken mot 
en svart bakgrund, så snabbt som möjligt skulle förflytta pekfingret från en 
angiven position och slå på mellanslagstangenten på den dator som 
administrerade testet. Vid testtillfället låg pekfingret en decimeter från 
mellanslagstangenten på en markerad position. Vid utförd uppgift skiftar stimuli 
från aktivt till vila under varierande inter-stimuli intervall (ISI). ISI varierade 
mellan 500 och 1000 ms. (500, 625, 750, 875 och 1000). Testpersonen var 
instruerad att återgå till startpositionen innan nästa aktiva stimuli kommer upp på 
skärmen. Varje ISI har 12 stimuli och totalt administreras 50 stimuli och 10 
inledande träningsstimuli. Det fanns ingen förändring i svårighetsgrad mellan pre- 
och posttest. Standardavvikelsen av reaktionstiden på de 50 aktiva stimuli som 
presenterades användes som mått på IIV. 
 
Flanker-uppgiften (Colcombe, Kramer, Erickson, & Scalf, 2005) i pre- och 
posttestningen skiljer sig som sagt något från den i träningsbatteriet. Istället för 
bokstäver som beskrevs ovan hade testpersonerna här fem pilar (<<><<) som 
presenterades på skärmen. Mätning av reaktionstiden på riktningen av den 
mittersta pilen samlades in. Pilen kunde vara omgiven av pilar som pekade i 
samma riktning, kompatibel betingelse, eller i motsatt riktning, inkompatibel 
betingelse. Totalt var det sex sekvenser med 16 stimuli som presenterades för 
varje testperson. Som mått på IIV användes standardavvikelsen på reaktionstiden 
för de kompatibla betingelserna och de inkompatibla betingelserna var för sig. 
 
Alternating Runs-uppgiften (Monsell, Sumner, & Waters, 2003) var designad att 
mäta skiftning. Uppgiften utmanade deltagarna att byta mellan att kategorisera 
bokstäver (A, B, D, E, U, X, Y, Z) på två olika sätt, om de är vokaler/konsonanter 
eller om de är bokstäver från början eller slutet av alfabetet. Responsen gavs 
genom att deltagarna tryckte på knappar som innebar vänster eller höger. Efter 
var tredje stimuli bytte uppgiften mellan de två kategoriseringssätten. Denna 
skiftning kunde också ses av positionen på skärmen då stimuli gavs i en figur i 
form av en “tårta” och även av en förändring vilken figur som visades i bakgrunden 
(en cirkel eller en stjärna). Uppgiften bestod av fyra block med 48 stimuli var. RSI 
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var 500 ms. Måtten som användes var standardavvikelsen på reaktionstiden vid 
betingelser för skiftning och betingelser utan skiftning var för sig. 
 
Exkludering av data 

Efter insamlingen av all sorts reaktionstidsdata uppstår ett antal problem som 
måste lösas innan man kan gå vidare till analysfasen. Det handlar då i huvudsak om 
en gränsdragningsproblematik vad det gäller den undre och övre gränsen för 
reaktionstiden. Ibland är den uppmätta reaktionstiden så snabb att man kan dra 
slutsatsen att det handlar om en “tjuvstart” och i vissa fall närmar sig individen, på 
grund av exempelvis en tillfällig förlust av uppmärksamhet, en uppmätt 
reaktionstid som ligger långt ovanför den skäliga gränsen för individens förmåga. 
Dessa extremvärden brukar benämnas outliers. Övre outliers blir särskilt 
problematiska eftersom måttenheten är millisekunder (ms.) och det inte krävs så 
mycket innan både medelvärden och standardavvikelser blir missvisande. Detta 
gränsdragningsdilemma blir också särskilt påtagligt i förhållande till det 
forskningsparadigm som vi valt att basera denna examensuppsats på. Detta 
eftersom vi inte ställs inför frågan: är det en outlier eller ej? Utan snarare: är detta 
ett uttryck för individens variabilitet eller ej? Vi har valt att lösa dilemmat genom 
att dels se till hur tidigare forskning har valt att lösa det och dels grundligt bekanta 
oss med våra egna data för att om möjligt inkludera så stor del av denna som 
möjligt i våra slutgiltiga data. 
 
Tidigare forskning visar ingen konsensus kring hur man kan tänkas lösa problemet 
med outliers. Till stor del handlar skillnaderna om vilka test som används, hur 
homogen testgruppen är, mängden data samt mätmetod. Forskargrupper med 
väldigt mycket data per individ kan välja att exkludera de tio snabbaste och tio 
långsammaste resultaten (Tamnes et al., 2012). Andra forskargrupper har valt att 
ha två fasta gränser för överdrivet långsamma (3000 ms.) och för snabba (100 ms.) 
RT (Bherer et al., 2006). Ett tredje alternativ vi stötte på var att omvandla IIV och 
RT till en kompositpoäng (eg. 1/IIV och 1/RT) och exkludera alla de individer som 
hade resultat ±4 SD (Papenberg et al., 2011). Det fjärde alternativet var att 
använda sig av en fast undre gräns beroende på administrerat test (150 ms. för 
enklare reaktionstidstest) och en övre gräns som var tre SD över individens 
medelvärde (Bielak et al., 2010; MacDonald et al., 2003; Hultsch et al., 2000). För 
oss ger denna brist på konsensus en god möjlighet att titta på våra data på olika 
sätt för att hitta det som vi anser representerar denna bäst. Vi anser oss inte ha 
tillräckligt med data för att följa Tamnes et al. (2012) exempel. Vi anser att 
använda oss av två fasta gränser liksom Bherer et al. (2006) inte är representativt 
för IIV i våra data. Papenberg et al. (2011) hade tillräckligt med testade individer 
för att ha möjlighet att exkludera individer i sig, något som vi inte anser oss ha med 
vårt begränsade stickprov. Kvar står då alternativet att använda oss av det 
tillvägagångssätt som Bielak et al. (2010), MacDonald et al. (2003) och Hultsch et 
al. (2000) gjorde med en fast undre gräns på 100 ms. för att undvika “tjuvstart” och 
felmätningar samt en individuell övre gräns på tre SD och detta sätt används 
således i föreliggande arbete. Totalt exkluderades 2,47 % av pretestdata i SRT, 2,36 
% av posttestdata i SRT, 2,57 % av pretestdata i Flanker, 2,44 % av posttestdata i 
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Flanker, 1,68 % av pretestdata i Alternating Runs och 1,82 % av posttestdata i 
Alternating Runs. 

R e s u l t a t  
Resultaten i SRT beräknades med en trevägsvarians analys (ANOVA) 2 (Ålder: Ung 
eller Äldre) x 2 (Grupp: Testgrupp eller Kontrollgrupp) x 2 (Testtillfälle: Pre- eller 
Posttest). Resultaten i Flanker och Alternating Runs analyserades med en fyrvägs 
ANOVA, 2 (Ålder: Ung eller Äldre) x 2 (Grupptillhörighet: Testgrupp eller 
Kontrollgrupp) x 2 (Testtillfälle: Pre- eller Postest) x 2 (Betingelse: låg eller hög 
belastning). Anledningen till att SRT beräknas med en trevägs ANOVA är att det i 
uppgiften inte existerar några lättare eller svårare betingelser. Vid dataanalysen 
kommer intraindividuell variabilitet att mätas som standardavvikelsen på 
reaktionstiden. Statistiska beräkningar utfördes i IBM SPSS Statistic 21. 
Signifikansnivån var satt till 5 %. 

SRT 

Vid bearbetning av vår trevägs ANOVA fann vi inga signifikanta resultat i 
förhållande till våra forskningsfrågor. Vi fann inga skillnader i IIV ses i SRT som 
funktion av träning vare sig för de unga eller äldre tränade. 

Flanker 

I Flanker fann vi en signifikant huvudeffekt av testtillfälle (F (1, 57) = 7,09 MSE = 
878,24 p = 0,01) som visade att den IIV var lägre vid posttest jämfört med pretest. 
Vi fann även en huvudeffekt av betingelse (F (1,57) = 4,19 MSE = 442,3 p = ,045) 
denna effekt visar att deltagarna presterade signifikant mer variabelt i uppgifterna 
som innehöll inkongruenta betingelser som ställde större krav på inhibition. Även 
en signifikant huvudeffekt av åldersgrupp påvisades där den äldre gruppen var 
mer variabel jämfört med den yngre gruppen (F (1,57) = 11,85 MSE = 4550,29 p = 
,001). 

En signifikant interaktionseffekt mellan betingelse och grupp fanns också (F (1,57) 
= 5,3 MSE = 442,3 p = ,025) som visade att de som fick träning presterade på 
samma nivå i båda betingelserna, medan kontrollerna presterade mer variabelt i 
den exekutivt tunga inhibitionsbetingelsen.   

Alternating Runs  

I Alternating Runs fann vi en signifikant huvudeffekt av betingelse (F (1, 57) = 
59,70 MSE = 5788,78 p < ,001). Deltagarna blev signifikant mer heterogena då 
uppgiften skiftade från att identifiera vokaler/konsonanter till att identifiera om 
bokstaven fanns i början eller slutet av alfabetet. Även en signifikant huvudeffekt 
av ålder erhölls (F (1, 57) = 15,42 MSE = 208850,04 p < ,001) där de äldre var 
signifikant mer variabla i sin prestation än de yngre. 

Endast en marginellt signifikant interaktionseffekt (p = ,062) gick att skönja mellan 
betingelse och åldersgrupp och som i den bästa av världar kan tyda på att de äldre 
deltagarna blev mer variabla när betingelserna skiftade jämfört med yngre.
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Tabell 2.  
Medelvärden av standardavvikelserna (och standardavvikelse) i millisekunder för unga och äldre vuxna. 

a) 
 

              Unga                 

      Träningsgrupp           Kontrollgrupp     

  Pretestning   Posttestning   Pretestning   Posttestning 

  Låg*   Hög**   Låg   Hög   Låg   Hög   Låg   Hög 

SRT*** 124,67 (42,61)   --   113,21 (37,72)   --   148,5 (97,26)   --   123,78 (46,69)   -- 

Flanker 93,6 (29,67) 
 

95,28 (30,53) 
 

82,33 (30,01) 
 

83,49 (27,96) 
 

80,44 (20,76) 
 

94,05 (27,19) 
 

70,08 (18,16) 
 

85,83 (26,92) 

Alternating Runs 223,82 (128,97)   259,46 (150,00)   219,65 (100,27)   282,75 (131,61)   184,35 (56,27)   245,15 (69,78)   182,83 (39,24)   251,40 (54,76) 

                

b) 
 

              Äldre                 

      Träningsgrupp           Kontrollgrupp     

  Pretestning   Posttestning   Pretestning   Posttestning 

  Låg*   Hög**   Låg   Hög   Låg   Hög   Låg   Hög 

SRT*** 154,46 (84,73)   --   150,61 (70,15)   --   188,03 (225,53)   --   184,15 (210,81)   -- 

Flanker 115,98 (28,25) 
 

117,36 (33,69) 
 

105,01 (45,47) 
 

98,03 (21,12) 
 

116,83 (20,76) 
 

131,65 (70,21) 
 

118,16 (59,21) 
 

121,05 (62,78)  

Alternating Runs 393,55 (210,57)   442,99 (241,33)   385,59 (188,65)   487,27 (234,14)   461,47 (366,91)   569,07 (386,12)   419,21 (320,98)   537,54 (449,73) 

                

* Låg symboliserar betingelser med låga exekutiva krav 
 

** Hög symboliserar betingelser med höga exekutiva krav 
 

*** SRT har endast betingelser med låga exekutiva krav 
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D i sk u ss i o n  

Syftet med denna studie var att undersöka om träning av exekutiva funktioner kan 
påverka IIV i reaktionstid hos unga vuxna och äldre. De två åldersgrupperna var i 
sin tur indelade i en kontrollgrupp och en testgrupp där förstnämnda enbart deltog 
vid pre- och posttestning och sistnämnda fick genomgå systematisk träning av 
exekutiva funktioner under fem veckors tid. Vi sökte svar på tre frågeställningar 
för att undersöka vårt syfte: (1) minskar den intraindividuella variabilitet i tre 
reaktionstidsuppgifter som funktion av träning i exekutiva funktioner, (2) finns 
åldersrelaterade skillnader mellan yngre och äldre i intraindividuell variabilitet 
och (3) finns det skillnader i intraindividuell variabilitet som funktion av exekutiva 
uppgiftskrav? 
 
Vad beträffar vår första frågeställning så visade våra analyser med all tydlighet att 
inga förändringar påvisades i IIV som funktion av träning för vare sig SRT, Flanker 
eller Alternating Runs. De enda två studierna vi känner till, utöver denna, som 
undersökt möjligheten att via kognitiv träning minska IIV i RT hos unga och äldre 
vuxna är Bherer et al. (2006) och Schmiedek et al. (2009). De fann att båda 
åldersgrupperna blev signifikant mindre variabla som en funktion av träning i 
kognitiva funktioner. Den största metodologiska skillnaden mellan dessa studier 
och vår är att både Bherer et al. (2006) och Schmiedek et al. (2009) använde 

samma uppgift för träning som vid pre- och posttestning, om än med olika ordning 
och mängd på stimuli. Att en individ över upprepade försök blir mer homogen 
inom samma uppgift är enligt oss emellertid att förvänta, återspeglas i våra 
resultat där vi hittade en huvudeffekt av mättillfälle i flankeruppgiften, och visas av 
även av Schmiedek et al. (2009) 100 testtillfällen. Att en individ kan använda sig av 
denna ökade homogenitet i andra liknande uppgifter, i så kallad nära transfer, har 
vi dock inte kunnat visa i vår studie. Det är svårt att tolka våra resultat på något 
annat sätt än att pre-test-mätningen räckte som träning för att testdeltagarna i 
denna studie skulle bemästra uppgifterna och öka sin homogenitet i IIV.  Det är 
viktigt att nämna att ingen av de artiklar kring IIV i RT vi läst under detta arbete 
har använt sig av nära transferuppgifter när de gjort sina posttestmätningar av IIV 
i RT. Alla tidigare mätningar av IIV i RT är antingen baserade på upprepade 
mätningar på samma uppgift (Schmiedek et al., 2009; Tamnes et al., 2012; Bielak et 
al., 2010; West et al., 2002), mätningar gjorda med träning i uppgifter med samma 
stimuli (Bherer et al., 2006) eller mätningar gjorda med andra instrument så som 
fMRI kameror (MacDonald et al., 2008). I ljuset av detta är denna studies ansats 
unik, vilket gör det svårt att säga om våra resultat går i linje med eller mot tidigare 
forskning. 
 
I förhållande till vår andra frågeställning fann vi signifikanta skillnader gällande 
åldersgrupp. Den yngre gruppen hade i både Flanker och Alternating Runs 
signifikant lägre variabilitet jämfört med den äldre gruppen. Detta befäster ett av 
tidigare forskning redan väl etablerat faktum om tydliga effekter av åldrande på 
kognitiv funktion och IIV (Bherer et al. 2006; Williams et al. 2005) och då kanske 
framförallt de frontallobskritiska exekutiva processerna (Stuss et al. 2006; West et 
al. 2002). Som West et al. (2002) har visat är just frontalloben en av de 
hjärnregioner som drabbas allra mest av åldrandets effekter och det är alltså något 
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som verkar stödjas av våra resultat. Det är inte heller förvånande utifrån vad 
Williams et al. (2005) beskriver om IIV under livsspannet som ett U-samband där 
individer vid 20-30 års ålder borde vara som mest homogena avseende IIV, vilket 
alltså är det spann inom vilket individerna inom gruppen yngre deltagare i denna 
studie också befinner sig. I ljuset av detta är det också talande att vi inte fann 
någon signifikant skillnad på gruppnivå mellan åldersgrupperna på det mindre 
kognitivt krävande SRT-testet eftersom ålderskillnader i IIV, som tidigare nämnts, 
framförallt visar sig om uppgiften tar ett flertal exekutiva processer i anspråk 
(West et al., 2002). 
 
Den tredje frågeställningen lyfter skillnader i komplexiteten inom uppgifterna. 
Detta då West et al. (2002) och MacDonald et al. (2009) har visat på att IIV blir 
generellt sett mer heterogen, för både unga och äldre, om den kognitiva uppgiften 
ställer höga krav på kognitivt processande och om uppgiften tar ett flertal 
kognitiva funktioner i anspråk.  Det faktum att vi fann att en huvudeffekt i både 
Flanker och Alternating Runs i förhållande till betingelse talar för att 
komplexiteten i uppgiften skulle kunna vara en faktor som påverkar möjligheten 
att träna till sig en lägre IIV, dock saknar vi signifikanta interaktionseffekter att 
stödja detta på. 
 
De data som vi använt är, som tidigare nämnts, hämtade från Sandberg et al. 
(2013).  Sandberg et al. (2013) använde sig dock av medelvärden i sin analys av 
data varför det är intressant att göra en jämförelse i de test som vi båda har 
använt. Genom detta kan vi få en bild av hur resultaten skiljer sig mellan 
beräkningar gjorda på IIV och medelvärden.  I Flanker-testet fann båda ansatserna 
att de äldre var signifikant sämre på uppgiften än de yngre, båda hittade också en 
huvudeffekt av testtillfälle där RT minskade vid posttestning. Där Sandberg et al. 
(2013) dock fann två interaktionseffekter med testtillfälle; testtillfälle x betingelse 
och testtillfälle x grupptillhörighet, fann vi endast en; betingelse x 
grupptillhörighet. Detta innebär att Sandberg et al. (2013) kan dra slutsatsen att 
inhiberingskostnaden reducerades mellan pre- och posttest samt att 
träningsgruppen minskade sin RT mellan pre- och posttest i jämförelse med 
kontrollgruppen. Vi å andra sidan har endast möjlighet att dra slutsatsen att 
kontroll- och testgrupp presterade signifikant olika på de svårare betingelserna, 
där testgruppen som sagt närmast behöll sin initiala förmåga och kontrollgruppen 
blev signifikant mer variabel. I Alternating Runs fann Sandberg et al. (2013) en 
huvudeffekt av ålder, en huvudeffekt av betingelse som visar på högre RT vid 
skiftningsuppgifter samt en interaktionseffekt av betingelse x ålder som visar på 
en högre skiftningskostnad för de äldre. Vid jämförande mellan grupperna 
gällande ålder fann vi i vår studie en signifikant skillnad i homogenitet där de 
yngre uppvisade signifikant lägre IIV. I förhållande inomgruppsdesignen hittade vi 
endast en huvudeffekt av betingelse där skiftningsuppgifter hade signifikant högre 
reaktionstid. Som översikt visar detta på att IIV och medelvärdesberäkningar inte 
nödvändigtvis behöver ge liknande resultat och att olika typer av slutsatser kan 
dras baserat på om ansatsen är att undersöka medelvärdesförbättringar eller 
minskad IIV. Detta kan också ligga som stöd till det icke-linjära förhållandet mellan 
IIV- och medelvärdesforskning som diskuteras av Schmiedek et al. (2009). Även 
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om förhållandet tillsynes kan vara linjärt på gruppnivå (här exemplifierat av 
likheterna i åldersskillnader på gruppnivå) kan det icke-linjära förhållandet visa 
sig inom grupperna. En ökad medelvärdesprestation behöver alltså inte 
nödvändigtvis ge en minskad IIV. 
 
Problem med studien 

Under vårt arbete med denna studie har vi oundvikligen stött på problem med 
metod, data och design samt varit tvungna att fatta en del svåra beslut kring detta. 
Till viss del diskuterade vi redan i vårt metodavsnitt besluten kring exkludering av 
outliers men ett par problem kvarstår dock med den exkluderingsmetod som vi 
valt. Det första problemet är att individer med generellt hög IIV fortsatt kommer 
att ha extremvärden. Detta då metoden att basera exkluderingen på medelvärdet + 
tre SD gör att en individ med hög SD inte får extremvärden borträknade. Detta 
ligger dock i linje med vad vi tänker oss att forskning kring IIV och träning av 
exekutiva funktioner skall bidra med, att se till homogenitet och heterogenitet och 
möjligheten att förändra denna, vilket gör detta till ett mindre problem. Ett större 
problem blir de “tjuvstarter” som inte blir exkluderade på grund av den specifikt 
satta undre gränsen. Med logiken att alla svar under 100 ms. är “tjuvstarter” och 
att endast dessa svar är det så missar vi de “latenta tjuvstarter” som utförs av 
personer som har långsam reaktionstid. Detta innebär att det är möjligt för 
individen att få en förhöjd IIV då tjuvstarterna som inte exkluderas fortsatt ingår i 
data för individen. Detta bör dock endast vara fallet i SRT då både Flanker och 
Alternating Runs har två möjliga stimuli vilket bör göra tjuvstarter mindre 
förekommande och felaktigt given respons mer förekommande. Då endast 1.5% av 
de uppmätta RT i SRT för de äldre grupperna, vilka mer ofta har den typ av 
förhöjda IIV som möjliggör ”latent tjuvstart”, faller inom spannet 100-200 ms bör 
alltså denna typ av ”latenta tjuvstarter” inte vara ett problem för resultaten i vår 
studie.  
 
Deltagarna i denna studie har genomgått 15 sessioner av ett träningsprogram 
designat att stärka exekutiva funktioner (Sandberg et al., 2013). Då våra resultat 
inte är signifikanta kan det finnas anledning att tro att detta antingen är för lite 
träning eller att generell träning i exekutiva funktioner inte medför någon 
förbättring av IIV. I förhållande till Bherer et al. (2003) bör inte mängden träning 
vara problemet då forskargruppen där endast använde fem block med 
träningsuppgifter och uppnådde signifikanta skillnader. Alla dessa fem block hade 
dock samma specifika stimuli som i studiens posttestning och var alltså inte 
transferuppgifter som i vår studie.  Att vi i denna studie har använt “fel” typ av 
träning verkar för oss mer troligt. IIV i RT skulle likt andra kognitiva funktioner 
kunna tränas med andra medel så som fysisk aktivitet (Colcombe, & Kramer, 2003) 
eller än mer komplexa kognitiva processer så som de som nyttjas vid tv- och 
datorspelande (Kühn, Gleich, Lorenz, Lindenberger, & Gallinat, 2014). 
 
Även om det etiskt inte finns några problem med att använda data insamlade av 
Sandberg et al. (2013) då deltagarna var informerade att data kan komma att 
användas i andra kommande projekt finns det en möjlighet att träningsmetoden 
skulle kunna ha varit bättre designad för att specifikt förbättra IIV hos deltagarna. 
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Vi har ej heller haft full kontroll över vilka tester vi har kunnat få data ifrån då 
detta beror på om reaktionstiden har registrerats under testningen eller ej. Dessa 
två variabler innebär att det skulle kunna finnas träningsrutiner och 
mätinstrument som skulle kunna förbättra och fånga IIV i RT än på det vis som 
gjorts i denna studie. 
 
Framtida forskning 

Trots att forskare inom det neuropsykologiska fältet länge varit medvetna om den 
kompletterande information som står att finna i IIV, i kontrast till det traditionella 
medelvärdet, så är forskningen på möjligheten att förbättra IIV, och framförallt då 
IIV i RT, via träning alltså förvånansvärt understuderat. Både denna studie, 
Schmiedek et al. (2009) och Bherer et al. (2006) hade ansatsen att undersöka 
effekten som kognitiv träning kan ha på IIV i RT men fler studier med liknande 
utgångspunkt är av nöden. Detta med tanke på att både neuropsykologisk 
dysfunktion och åldrandets negativa effekter på kognition kan prediceras av 
heterogenitet i IIV (MacDonald, Hultsch, & Dixon, 2003; Papenberg et al., 2011; 
MacDonald et al., 2012). Det kan alltså finnas stora samhälleliga vinster med att 
utöka kunskapen på detta område. Framtida studier kan också med fördel laborera 
med en större mängd träning och eventuellt också undersöka vad utökade 
uppgiftskrav kan göra för möjligheten att påverka IIV. Exempelvis om tv- och 
datorspel kan påverka IIV på liknande sätt som Kühn et al. (2014) visat vad det 
gäller grå hjärnmassa. Vi kan också se poänger med att undersöka möjligheten att 
påverka IIV via träning utifrån andra teoretiska ramverk än det Miyake et al. 
(2000) presenterat kring exekutiva funktioner, det vill säga en design som tar 
hänsyn till andra kognitiva funktioner, förslagsvis arbetsminne och/eller spatial 
förmåga. 
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