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Löpande rubrik: NEURALA KORRELAT TILL MEDKÄNSLA OCH SJÄLVMEDKÄNSLA  

Sammanfattning 

Medkänsla är ett sätt att bemöta både sitt eget och andras lidande och med motivation att 

lindra det. Tidigare studier på träning av medkänsla och självmedkänsla har visat förbättra 

människors hälsa och välbefinnande. Därför vore det önskvärt om neurovetenskapen skulle 

kunna förklara den förändringen. Det primära syftet med denna litteraturstudie är att 

sammanfatta och ge en översikt över hjärnans neurala korrelat till medkänsla och 

självmedkänsla. Uppsatsens sekundära syfte är att studera hur träning av medkänsla påverkar 

hjärnans neurala plasticitet och för att undersöka detta är det en fördel att först studera de 

neurala korrelat till medkänsla. Neurovetenskapliga studier på medkänsla och självmedkänsla 

har därför kritiskt undersökts. Nutidens neurovetenskapliga forskning på medkänsla ger 

blandade signifikanta resultat om vilka områden i hjärnan som är centrala vid upplevelsen av 

medkänsla. Detta medför att denna litteraturstudie inte har möjlighet att göra en fulländad 

redovisning för de neurala korrelat till medkänsla. Forskarna kunde däremot visa evidens för 

att hjärnan förändras vid träning av medkänsla och att neural aktivitet ökade i nätverk 

ansvariga för positiva känslor och altruistiskt beteende. Medkänsla anses därför vara en 

potentiell effektiv känsloregleringsmetod för att bemöta sitt eget och andras lidande, speciellt 

för verksamma inom klinisk verksamhet. I dagsläget är det inte möjligt att dra några 

slutsatser om de neurala korrelat till självmedkänsla eftersom neurovetenskaplig forskning på 

självmedkänsla inte är tillräckligt studerad. 

Nyckelord: Neurala korrelat, medkänsla, självmedkänsla, neural plasticitet 
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NEURALA KORRELAT TILL MEDKÄNSLA OCH SJÄLVMEDKÄNSLA  

Introduktion 

Vår förmåga att förstå andra människors känslor genom empati är avgörande för 

lyckade sociala interaktioner (Bird et al., 2010). Som människa möter man ofta individer som 

på olika sätt lider. Att uppleva lidande är en del av att vara människa och är svårt att 

undkomma. En funktionell empatisk reaktion innebär vanligtvis att människor upplever 

negativa känslor när man möter någon som lider, t.ex. om en vän är ledsen resulterar det i att 

personen som empatiserar också blir ledsen (Singer & Klimecki, 2014). En dysfunktionell 

empatisk reaktion (empatisk distress) innebär att individen som kom i kontakt med lidande 

blir överväldigad och självcentrerad över sitt eget lidande, vilket gör att personen blir 

oförmögen att hjälpa den som visade lidande från början. Bilder av hjärnan har visat att 

upplevelsen av empatisk distress aktiverar främst insulära cortex (belägen mellan temporala 

och frontala loben, dold bakom lateral sulcus) och anterior midcingulate cortex (aMCC, en 

del av prefrontala loben). Insula cortex och aMCC har i tidigare studier kopplats samman 

med upplevelse av smärta och negativa känslor (Fan, Duncan, De Greck, & Northoff, 2011; 

Lamm, Decety, & Singer, 2011; Klimecki, Leiberg, Ricard, & Singer, 2013). Studier har 

också visat att upplevelsen av empatisk distress minskar individens benägenhet att hjälpa 

andra människor (Batson, Fultz, & Schoenrade, 1987; Eisenberg et al., 1989). Detta skulle 

kunna vara ett problem för personer som arbetar inom klinisk verksamhet och som bemöter 

lidande dagligen. Studier har visat att läkare har hög förekomst för utbrändhet (McCray, 

Cronholm, Hogner, Gallo, & Neill, 2008) och en förhöjd risk för självmord (Schernhammer 

& Colditz, 2004). Men det finns olika sätt att bemöta någon som lider och enligt Singer och 

Klimecki (2014) är förmågan medkänsla ett annat sätt att bemöta lidande. Medkänsla 

definieras som en känsla som uppstår när man bevittnar andra som lider och som motiverar 

en önskan att hjälpa den som lider (Goetz, Keltner, & Simon-Thomas, 2010).  
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Känslor har under evolutionen utvecklats för att vi ska reagera som lämpligast för det 

vi blir utsatta för (Fredrickson, 1998). Under evolutionen handlade det ofta om att överleva 

och att känslor som var stressande var en signal på fara. När man upplever en stressande eller 

hotfull situation, aktiveras flykt och kampsystemet i hjärnan (Gazzaniga, 2018). Detta system 

aktiverar hypotalamus (en del av tredje hjärnventrikeln, huvudansvarig för hormonproduktion 

och kontroll) som aktiverar det sympatiska nervsystemet. Sympatiska nervsystemet 

förbereder kroppen för fysisk aktivitet genom att öka hjärtslagen, blodtrycket, och andningen. 

Detta frigör olika hormoner, det typiska stresshormonet är kortisol som cirkulerar i hjärnan 

och kroppen (De Kloet, Joels, & Holsboer, 2005). Stresshormoner är viktiga för en normal 

hälsa, studier har visat att kortvarig stress stärker immunförsvaret medan långvarig stress 

påverkar människor negativt (Oei, Everaerd, Elzinga, Van Well, & Bermond, 2013). Även om 

flykt och kampsystemet utformades av evolutionen för att hantera fysiska attacker aktiveras 

det lika lätt av känslomässiga tankar, som t.ex. att vara negativt kritisk eller dömande mot sig 

själv (Gilbert & Procter, 2006). Under de senaste 20 åren har människor som är högt 

självkritiska förknippats med en rad psykologiska sjukdomar, som t.ex. nedstämdhet, social 

ångest, självskadebeteende, aggression, och posttraumatiskt stressyndrom (Longe et al., 

2009).  

Själmedkänsla är ett begrepp som innebär att visa medkänsla för sig själv när man 

bemöter negativa tankar, känslor, och svårigheter i livet (Neff, 2003a). Forskaren Kristin Neff 

definierar självmedkänsla utifrån tre huvudsakliga komponenter: (1) Att vara vänlig mot sig 

själv (self-kindness), (2) förmåga att känna gemensam mänsklighet (common humanity), och 

(3) utveckla mindfulness. Enligt Kristin Neff är självmedkänsla en metod för att vara 

omtänksam mot sig själv och som inte involverar utvärdering av sig själv och sitt eget värde. 

Loving-kindness meditation (LKM) och medkänsla meditation (MM, compassion meditation) 

är två mentala träningsformer för att träna och öka medkänsla för sig själv och andra 
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(Hofmann, Grossman, & Hinton, 2011; Zeng, Chiu, Wang, Oei, & Leung, 2015). Studier på 

LKM och MM har visat förbättra människors hälsa och välbefinnande (Galante, Galante, 

Bekkers, & Gallacher, 2014; Macbeth & Gumley, 2012; Shonin, Van Gordon, Compare, 

Zangeneh, & Griffiths, 2015; Zeng et al., 2015). Meditation handlar om att träna sin 

uppmärksamhet och medvetenhet för att få sina mentala processer under större kontroll 

(Davidson & McEwen, 2012). Forskning på nervsystemet har visat att mental träning som 

meditation leder till förändring av hjärnans struktur och funktion, detta kallas neural 

plasticitet och innebär att hjärnan kan producera nya neuroner, samt förstärka, eller minska 

aktiviteten av existerande neuroner (Davidson & Lutz, 2010). 

Eftersom tidigare studier på träning av medkänsla och självmedkänsla har visat 

förbättra människors hälsa och välmående vore det önskvärt om neurovetenskapen skulle 

kunna förklara den förändringen. Därför är det primära syftet med den här uppsatsen att 

sammanfatta och ge en översikt över hjärnans neurala korrelat till medkänsla och 

självmedkänsla. Uppsatsens sekundära syfte är att studera hur träning av medkänsla påverkar 

hjärnans neurala plasticitet och för att undersöka detta är det en fördel att först studera de 

neurala korrelat till medkänsla. ”Neural korrelat” är en term som beskriver de nervprocesser 

som svarar mot eller har samband med viss psykisk funktion, i detta fall nervprocesser som 

ansvarar för uppkomsten av medkänsla och självmedkänsla. Författaren har som hypotes att 

träning av medkänsla och självmedkänsla aktiverar och stärker de neurala nätverken till de 

mer positiva affektiva hjärnregionerna och till följd av denna förändring ökar individens hälsa 

och välmående.  

Den här uppsatsen är en litteraturöversyn baserad på neurovetenskaplig forskning på 

relevanta studier i ämnet medkänsla och självmedkänsla. Ämnesspecifika artiklar har hämtats 

från databaserna Google Scholar och Web of Science. Nyckelorden som användes vid 

sökningen var: ”compassion”, ”self-compassion”, ”loving-kindness 
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meditation”, ”compassion meditation”, ”mindfulness”, och ”emotional regulation”. 

Sökningen avgränsades även till endast neurovetenskaplig forskning. Det finns en 

neurovetenskaplig bok (Stevens & Woodruff, 2018) som har utformat en forskningsöversikt 

på de mänskliga förmågorna empati, medkänsla, och självmedkänsla. Boken användes som 

en guide för att hitta relevanta originalartiklar på ämnet. De artiklar som valdes ut baserades 

på artikelns relevans till frågeställningen, hur många citeringar artikeln hade, vilka forskare 

som utfört studien, och i vilken tidskrift som artikeln publicerats.  

Litteraturstudien inleds med en generell introduktion till valt ämne. Sedan 

introduceras begreppen medkänsla och självmedkänsla. Efter det presenteras specifika 

neurovetenskapliga studier på medkänsla och självmedkänsla, följt av studier som undersökt 

neural plasticitet vid träning av medkänsla. Avslutningsvis kommer författaren till 

litteraturstudien diskutera medkänsla och självmedkänslans effekter på hjärnan, individen och 

samhället, följt av en slutsats med de viktigaste följderna av litteraturstudien. 

Bakgrund 

Medkänsla  

Medkänsla är en förmåga hos människan som har utvecklats under evolutionen för att 

minska lidandet för sig själv och andra (Goetz et al., 2010). Medkänsla definieras som en 

känsla som uppstår när man bevittnar andra som lider och som motiverar en önskan att hjälpa 

den som lider. Enligt Singer och Lamm (2009) kan medkänsla förklaras genom att dela upp 

förmågan i tre komponenter: (1) Den första komponenten är förmågan att känna empati för 

någon annan. Vilket innebär att dela en annan persons emotionella tillstånd, samt förmåga att 

förstå och resonera kring en annan persons känslor och upplevelser. I denna komponent blir 

man uppmärksam på att det är någon som lider. (2) I nästa steg övergår den empati man 

upplever till att ta distans till den andra personens känslor. Avsikten är att känna personens 

negativa känslor tillräckligt länge så att man är säker på att personen lider, men att personen 
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som empatiserar inte blir empatisk dysfunktionell. (3) I den tredje komponenten vänder man 

sitt fokus för att lindra personens lidande.  

Medkänsla kan enkelt förväxlas med andra sociala känslor. Empati innebär att förstå 

och resonera kring en annan persons känslor och upplevelser samt dela en annan persons 

emotionella tillstånd (Goetz et al., 2010). Det finns därför två underkategorier till förmågan 

empati, dessa är kognitiv empati och affektiv empati. Kognitiv empati kallas även 

mentalisering och innebär att intellektuellt förstå en annan persons sinnestillstånd genom att 

utläsa och resonera kring personens känslor och tankar. Affektiv empati innebär att dela en 

annan persons emotionella tillstånd och att bli emotionellt påverkad av personens känslor och 

upplevelser. Sympati innebär att känna för personen som lider men brister i vilja att försöka 

hjälpa den som lider (Singer & Lamm, 2009). Altruism innebär att hjälpa andra utan att önska 

något tillbaka, att frivilligt ge vika för någon annans vilja i strid mot sin egen (De Waal, 

2009). Medlidande liknar medkänsla men brister i viljan att hjälpa den som lider (Goetz et al., 

2010). Det innebär även att känna oro för någon som värderas som underlägsen (inferior to 

the self). 

Självmedkänsla 

Självmedkänsla är relativt lik den mer allmänna medkänslan, men vid självmedkänsla 

sätter man sig själv i fokus genom att visa omtanke och lindra sitt eget lidande istället för att 

fokusera på andra människor (Neff, 2003a; Gilbert, 2014). Neff (2003b) definierar 

självmedkänsla utifrån tre huvudsakliga komponenter: (1) Första delen är att vara vänlig och 

förstående mot sig själv, snarare än kritisk och dömande. Den (2) andra delen innebär känsla 

av gemensam mänsklighet, som handlar om att se sina personliga upplevelser och sitt lidande 

som en del av vad det innebär att vara människa, snarare än att isolera sig själv. (3) Sista 

delen innebär att utveckla mindfulness och handlar om att hantera sina smärtsamma tankar 

och känslor i balans i sitt medvetande snarare än att överidentifiera eller undvika dem. 
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Känslor har en stor inverkan på våra liv och därför är det viktigt att kunna reglera sina 

känslor för både psykiskt och fysiskt välmående (Gross, 2015). Känsloreglering hänvisar till 

en process som påverkar vilka typer av känslor vi har, när vi har dem, och hur vi upplever 

och utrycker dem (Gross, 2002). Självmedkänsla är teoretiserad att fungera som en 

emotionell reglerings strategi (Neff, 2003b). Vid självmedkänsla försöker man att vara 

förstående och vänlig för vad man känner och upplever. Man utvecklar en vilja att ta hand om 

sig själv och att ha en icke-dömande attityd till motgångar och misslyckanden. Man utvecklar 

en förmåga att se sina personliga upplevelser och misslyckanden som en del av att vara 

människa. Självmedkänsla skiljer sig från självömkan, att uppleva självömkan innebär att 

personen känner sig uppslukad av sina egna problem och glömmer att andra i världen också 

upplever svårigheter (Neff, 2003a). Självömkan gör att personen överdriver omfattningen av 

sitt personliga lidande och kan medföra att personen överidentifierar sina känslor.  

Neff (2003a) skiljer på självmedkänsla och självkänsla genom att beskriva självkänsla 

som en utvärdering av sin egen självuppfattning (self-concept). Eftersom självkänsla delvis 

beror på värdering av sitt eget värde i olika livsdomäner, kan självkänslan vara beroende av 

specifika resultat (Crocker, Luhtanen, Cooper, & Bouvrette, 2003). Det innebär att 

självkänslan dagligen kan förändras, även för en person med hög självkänsla kan självkänslan 

variera beroende på vilket resultatet som uppstår (Kernis, Paradise, Whitaker, Wheatman, & 

Goldman, 2000). Enligt Neff (2003a) är självmedkänsla ett alternativt sätt att vara välgörande 

mot sig själv och som inte involverar utvärdering av sig själv och sitt eget värde. Neff 

(2003b) kunde i en studie redovisa att självmedkänsla jämfört med självkänsla var kopplat 

med stabilare känslor för sitt självvärde och som var mindre beroende av specifika resultat. 

Studien visade även att självkänsla hade starkare positiv koppling till social jämförelse, 

utvärdering av sig själv, ångest, och ilska. En annan studie visade att personlighetsdraget 

narcissism är kopplad till självkänsla (Neff & Vonk, 2008). Narcissism innebär att en person 
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är självcentrerad, värderar sig själv högre än andra, känner sig berättigad till särskild 

behandling samt agerar manipulativt (Bosson et al., 2008). En metaanalys på området visade 

ökning av narcissism bland amerikanska gymnasiestudenter mellan åren 1979 och 2006 

(Twenge, Konrath, Foster, Campbell, & Bushman, 2008). Eftersom självmedkänsla är mindre 

ego-fokuserad har självmedkänsla inte visat vara kopplat med narcissistiskt beteende och 

anses därför vara ett användbart alternativ till självkänsla (Neff, 2003b).  

Träning av medkänsla och självmedkänsla 

Syftet med att träna medkänsla är att utveckla en förmåga att tolerera andras lidande 

utan att vara överväldigad eller orolig, samt att göra det möjligt att upprätthålla en positiv 

sinnesstämning i närvaron av andras lidande (Zeng et al., 2015).  

Loving-kindness meditation. LKM är en meditationsteknik som handlar om att 

utveckla en snäll och vänlig attityd gentemot sig själv och andra (Zeng et al., 2015). Som i de 

flesta meditationstekniker, ska man befinna sig i en lugn och tyst miljö, sittandes, ofta med 

stängda ögon och inleda meditationen med fokus på andningen. Under LKM genomgår 

personen några utpräglade steg som ingår i meditationen (Fredrickson, Cohn, Coffey, Pek, & 

Finkel, 2008). (1) Första steget innebär att ge sig själv kärlek och värme genom att fokusera 

på området kring hjärtat. (2) I andra steget ska utövaren fortsätta att fokusera på områden runt 

hjärtat och tänka på en person som man känner kärlek för. (3) I tredje steget ska utövaren 

utvidga dessa kärleksfulla känslor till en neutral person. (4) I fjärde steget ska utövaren 

utvidga de kärleksfulla känslorna till en person som vanligtvis förknippas med negativa 

känslor. (5) I det sista steget utvidgas de kärleksfulla och varma tankarna till alla levande 

varelser. Vid varje steg under LKM upprepar utövaren mentalt olika fraser i huvudet, de 

vanligaste fraserna är: ”Må jag vara lycklig, må jag få vara frisk, må jag få leva i säkerhet, må 

jag få leva i lugn” och placerar in dessa fraser i varje steg beroende på vilken person man har 

i tanken (Zeng et al., 2015).  
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Medkänsla meditation. MM är en meditationsteknik som liknar LKM. Medan LKM 

inriktar sig på att vara kärleksfull och vänlig mot alla levande varelser syftar MM på att lindra 

lidande för andra levande varelser (Hofmann et al., 2011). Under MM genomgår utövaren 

liknande steg som under LKM men med fokus på att mentalt upprepa fraser till personer som 

genomgår lidande: ”Må du få vara fri från lidande, må du får uppleva glädje och lycka”.  

Mindful Self-Compassion. Neff och Germer (2013) har utvecklat mindful self-

compassion (medveten självmedkänsla), vilket är ett 8-veckorsprogram för att hjälpa 

människor utveckla en vilja att vara vänlig mot sig själv, förmåga att känna gemensam 

mänsklighet, och utveckla mindfulness. Deltagarna möts tillsammans en gång i veckan för att 

utveckla självmedkänsla utifrån olika övningsuppgifter. Deltagarna ska även under 40 

minuter per dag träna självmedkänsla, där deltagarna kan kombinera både formell och 

informell träning. Formell meditationsträning innebär att träna LKM och informell träning 

innebär att sätta sina händer på sitt hjärta när man känner sig stressad och kort reflektera över 

sina tankar och känslor. Programmets primära syfte är att bygga en kapacitet att tillåta och 

omvandla negativa känslor snarare än att lösa specifika problem.  

Att träna mindfulness är en viktig del för att utveckla självmedkänsla (Neff, 2003b). 

Att utöva mindfulness innebär att individen observerar sina tankar och känslor som uppstår i 

sitt medvetande utan att försöka ändra eller trycka bort dem (Kabat-Zinn, 1994). Man intar ett 

icke-dömande förhållningsätt gentemot nuet och försöker att inte överidentifiera sina känslor, 

tankar, och kroppsliga sensationer. Vid mindfulness tränar man på att reglera sin 

uppmärksamhet för att upprätthålla fokus på det som händer här och nu, samt utveckla en 

förmåga att närma sig sina upplevelser med öppenhet och acceptans (Tang, Hölzel, & 

Postner, 2015).  
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Psykologiska effekter  

Medkänsla. Nedan kommer de psykologiska effekterna av att träna LKM och MM 

presenteras. Författarna till översiktsartiklarna och metaanalyserna är noga med att 

kommentera att självrapporterade studier inte helt säkra och tillförlitliga (Macbeth & 

Gumley, 2012; Shonin et al., 2015; Galante et al., 2014; Zeng, et al., 2015). För att göra 

studierna mer tillförlitliga bör psykologiska tester kombineras med fysiologiska eller 

neurovetenskapliga experiment.  

I en översiktsartikel av Macbeth och Gumley (2012), undersöktes förhållandet mellan 

medkänsla och psykopatologi (forskning på psykiska problem och sjukdomar). Resultatet 

visade att högre nivå av medkänsla var förknippat med lägre nivåer av psykopatologi. De 

upptäckte starka negativa korrelationer mellan medkänsla och olika tester av psykopatologi. 

Denna metaanalys kunde empiriskt bevisa vikten av att utveckla medkänsla för att förbättra 

välbefinnande, minska depression och ångest samt öka motståndskraft mot stress. I en 

systematisk översiktsartikel av Shonin et al. (2015) undersöktes studier på LKM och MM för 

att bedöma potentiella förändringar i graderingen av symptomen i manualen, Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (American Psychiatric Association, 2000). Det var 20 

studier som granskades och totalt 1312 personer som deltog i studierna (Shonin et al., 2015). 

Deltagarna visade signifikanta förbättringar i fem olika psykopatologiska domäner: (1) 

positiv och negativ affekt, (2) psykologisk distress, (3) positivt tänkande, (4) interpersonella 

relationer, och (5) empatisk noggrannhet (empathic accuracy). Författarna till 

översiktsartikeln påstod att LKM och MM skulle kunna användas för behandling av mentala 

hälsoproblem för både kliniska och friska vuxna, men även för den yngre populationen. 

Författaren förklarade också att LKM och MM skulle kunna ha särskild god användbarhet i 

förebyggande syfte samt behandling av stress, affektiva syndrom, och ångest. Dessutom 

visade resultatet att LKM skapar förbättrad känsla av social anknytning, vilket författaren 
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menade skulle kunna fungera som skydd emot ensamhet och låg känsla av mening. 

Författaren till översiktsartikel medgav att översiktsartikeln bör övervägas med försiktighet 

eftersom studiernas upptäckter är preliminära och bör undersökas med större antal deltagare 

och strängare studieutformningar.  

I en metaanalys av Galante et al. (2014) undersöktes effekterna av vänlighetsbaserad 

meditation (kindness-based meditation) på mental hälsa. Det var sammanlagt 22 

randomiserade och kontrollerade studier som medtogs i metaanalysen. Det användes passiva 

(icke-interventioner) och aktiva (massage, progressiv avslappning, hälsodiskussioner, 

andningsmeditation, mindfulness, koncentrations meditation, kognitiv omvärdering, och 

improvisationsteater) kontrollgrupper hos patienter och allmän befolkning. Vänlighetsbaserad 

meditation visades vara måttligt effektiv för att minska depression, dock endast mot passiva 

kontroller. Vänlighetsbaserad meditation uppvisade måttlig ökning på tester för medvetenhet, 

medkänsla, självmedkänsla, mot passiva kontrollgruppen. Ingen signifikant skillnad kunde 

hittas för negativa känslor (Fredrickson et al., 2008; Koopmann-Holm, Sze, Ochs, & Tsai, 

2013). Meditationsutövarna visade ha större kognitiv kontroll än kontrollgrupperna, vilket 

undersöktes genom ett Stroop test (när en kognitiv störning uppstår hos en person då en 

försening i reaktionstid för en uppgift inträffar på grund av ett missförstånd i stimuli; 

Hunsinger, Livingston, & Isbell, 2013). Meditationsutövarna visade även signifikant 

minskning av utåtriktad ilska mot andra människor (Carson et al., 2005) och jämfört med 

progressiv avslappning leder vänlighetsbaserad meditation till mer positiva känslor och 

medkänsla (Feldman, Greeson, & Senville, 2010). Jämfört med kognitiv omvärdering 

(cognitive reappraisal) leder vänlighetsbaserad meditation till mer hjälpande beteende (Weng 

et al., 2013). Sammanslaget, visade metaanalysen evidens för att vänlighetsbaserad 

meditation är fördelaktigt genom de positiva effekterna relaterade till välmående samt 

positiva effekter relaterade till sociala interaktioner (Galante et al., 2014). Fysiologiska 
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verktyg visade att vänlighetsbaserad meditation gav deltagarna förbättrad förmåga att slappna 

av under meditationen. Det fanns dock ingen evidens som visade hur länge detta tillstånd 

fortsätter efter meditationen. Forskaren noterade att många av de undersökta studierna hade 

få antal deltagare, dålig inrapportering, och låg till måttlig metodisk kvalité. 

I en annan metaanalys baserad på 24 studier och totalt 1759 medverkande, tränades 

deltagarna i LKM och MM i relation till positiva känslor (Zeng et al., 2015). Forskaren 

undersökte och skilde på direkta positiva känslor som mättes under meditationstillfället och 

dagliga positiva känslor som är resultatet av hela LKM och andra händelser i livet. Denna 

metaanalys hittade en medelstor effektstorlek vid dagliga positiva känslor av LKM och MM. 

Alla de 17 studier som mätte uppföljningsresultat rapporterade att de positiva känslorna som 

uppnåddes bibehölls efter meditationen, det är oklart hur länge dessa positiva känslor är kvar 

utan kontinuerlig träning. I metaanalysen var det fyra studier som jämförde LKM och MM 

med aktiva kontrollgrupper. Det var endast en studie som visade en större ökning av dagliga 

positiva känslor jämfört med koncentrationsmeditation (May, Weyker, Spengel, Finkler, & 

Hendrix, 2014), men inte jämfört med mindfulness, teaterterapi, eller minnesbildning. Det är 

därför oklart om LKM och MM är mer effektiv än andra aktiva insatser för att generera 

dagliga positiva känslor (Zeng et al., 2015). Metaanalysen visade även att LKM främjar mer 

positiva känslor än MM vilket inte är konstigt eftersom syftet med LKM innebär att utveckla 

varma och positiva känslor för sig själv och andra. Metaanalysen visade istället att MM 

främjar ett mer lågaffektivt förhållningsätt och att prosociala känslor som frid, avslappning, 

och vänlighet ökar, vilket även den tidigare metaanalysen också kunde konstatera (Galante et 

al., 2014). Forskaren till metaanalysen summerade att LKM är en effektiv metod för att öka 

positiva känslor, men att meditationerna inte är tillräckligt beprövade och att det behövs fler 

studier för att kunna ge mer definitiva resultat (Zeng et al., 2015).  
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Självmedkänsla. Det har genomförts två studier (en pilotstudie och en randomiserad 

kontrollerad studie med en kontrollgrupp) för att undersöka effekterna av mindful self-

compassion (Neff, & Germer, 2013). Det var 21 deltagare i första studien och 52 deltagare i 

andra studien. Studierna undersökte före- och efter mätningar genom självrapporterade 

enkäter, som mätte graden av självmedkänsla, mindfulness, och välmående hos deltagarna. 

Första studien visade signifikant större ökning vad gäller självmedkänsla, mindfulness, och 

andra välmåenderesultat. Den andra studien redovisade att jämfört med kontrollgruppen 

rapporterande deltagarna signifikant större ökning av självmedkänsla, mindfulness, och 

välbefinnande. Resultaten upprätthölls efter 6-månaders och 1-årsuppföljning. Metoden 

mindful self-compassion verkar vara effektiv för att förbättra självmedkänsla, mindfulness, 

och välbefinnande.  

Mätverktyg 

Eftersom det primära syftet med denna litteraturstudie var att studera de neurala 

korrelat till medkänsla och självmedkänsla var det viktigt att använda instrument som kan få 

så jämförbara resultat som möjligt. Elektroencefalografi (EEG) är en metod som registrerar 

hjärnbarkens elektriska aktivitet med hjälp av elektroder som klistras fast på huvudet. 

Problemet med detta verktyg är att det inte ger någon specifik lokalisering i hjärnan. Ett annat 

mätverktyg som användes i ett fåtal studierna i denna litteraturstudie är Positron Emission 

Tomography (PET). PET mäter cerebralt blodflöde som är kopplad till mental aktivitet 

genom att ett radioaktivt ämne introduceras i blodflödet. Eftersom spårämnet är i blodet, 

bildas en rekonstruerad bild av fördelningen av blodflödet. De artiklar som författaren till 

denna litteraturstudie i första hand refererade till använder sig av mätverktyget funktionell 

magnetresonanstomografi (fMRI), detta verktyg mäter hjärnans aktivitet genom att upptäcka 

skillnader i blodflödet. Tekniken grundar sig på att cerebralt blodflöde och neural aktivering 

hänger ihop. När ett område i hjärnan används, ökar blodflödet till den regionen. I slutet av 
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denna litteraturstudie ingår studier som använde mätverktyg EKG för att mäta 

hjärtrytmvariationen (HRV) och salivetter för att mäta kortisolnivåerna i saliven (Rockliff, 

Gilbert, McEwan, Lightman, & Glover, 2008). I många studier där fysiologiska mätverktyg 

användes får deltagarna parallellt fylla i självrapporterade frågeformulär som är anpassade till 

uppgiften eller aktiveringen i hjärnan.  

Self-compassion scale (SCS, självmedkänsla-skalan) användes för att mäta hur hög 

eller låg en person är i förmåga att visa medkänsla för sig själv (Neff, 2003b). SCS är 

konstruerat att mäta de sex huvudgrupperna som ingår i självmedkänsla: (1) att vara vänlig 

mot sig själv jämfört med (2) självkritisk, (3) gemensam mänsklighet jämfört med (4) 

isolering, och (5) mindfulness jämfört med (6) överidentifiering. Vid varje påstående ska 

deltagarna ange hur de agerar på en skala från 1 (nästan aldrig) till 5 (nästan alltid). Sedan 

görs en summering av delarna i skalan för att skapa en totalpoäng som utgör persons 

övergripande nivå av självmedkänsla. Studier har visat att SCS är ett tillförlitligt och giltigt 

mått för att mäta självmedkänsla.  

Neural korrelat  

Neurala korrelat till medkänsla 

Antoine Lutz och Richard Davidson var bland de första att intressera sig för att 

studera LKM och dess effekter på hjärnan (Lutz, Brefczynski-Lewis, Johnstone, & Davidson, 

2008; Lutz, Greischar, Rawlings, & Davidson, 2004). Nedan presenteras två studier där 

munkar med långvarig erfarenhet av LKM (10.000-50.000 h) studerades. Forskarna påstod att 

om munkarnas hjärnor inte gav utslag under meditation skulle även inte kortvarig träning av 

meditation visa någon effekt. Munkarna jämfördes med en kontrollgrupp som tidigare inte 

hade erfarenhet av meditation. 

Syftet med den första studien var att undersöka om LKM gav effekt över de frontala 

(främre delen av hjärnbarken), parietala (belägen bakom frontala loben och ovanför 
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temporala loben), och temporala (belägen nedanför frontala och partiala loberna) delarna av 

hjärnan (Lutz et al., 2004). EEG-mätningarna samlades in i omgångar medan deltagarna 

mediterade. Det var sammanlagt 18 deltagare som genomförde studien. Studiens resultat 

visade signifikant förbättrad spektralkraft och fassynkroni i gamma-band (25-42 Hz) i 

förhållande till baseline för de erfarna munkarna i alla EEG-mätningar. Det betyder att 

munkarna visade upp stort antal gammavågor under meditationen och denna mängd 

gammavågor uppstår i en ”normal” hjärna endast korta stunder. Dessa vågor uppstår i hjärnan 

när flera nervceller skickar upprepade impulser. Impulserna blir till vibrerande nätverk som 

bildar rytmiska frekvenser, när vågorna svänger i en frekvens på 30-80 Hz kallas de 

gammavågor. Resultaten visade en ökad spektralkraft och fassynkroni av gammavågor över 

frontala och temporo-parietala områden av hjärnan. Studien kunde visa att de kognitiva delar 

av hjärnan skickar signaler till de emotionella delarna av hjärnan. Fastän denna studie var 

unik inom neurovetenskaplig forskning på LKM så åstadkommer EEG ingen bra 

lokaliseringsförmåga i hjärnan, detta tillåter endast generella slutsatser om 

lokaliseringseffekter runt hjärnan.  

Lutz et al. (2008) replikerade den tidigare studien och använde sig av fMRI för att få 

bättre lokaliseringseffekt. Syftet med denna studie var att undersöka vilka hjärnregioner som 

var kopplade till träning av LKM samtidigt som deltagarna utsattes för mänskliga emotionella 

(positiva, negativa, och neutrala) ljud. Det var 32 deltagare som genomförde studien. 

Forskarna hittade starkare aktivitet i insula cortex och anterior cingulate cortex (ACC, en del 

av prefrontala loben) vid det meditativa tillståndet för både grupperna, två områden som i 

tidigare studier kopplats samman med empati (Singer et al., 2004). Jämförelse mellan 

meditation och vila mellan munkarna och kontrollgruppen, visade att munkarna hade ökad 

aktivering i amygdala (en liten struktur i mediala temporala loben och ansvarig för 

känslomässigt lärande och minne, beslutsfattande, uppmärksamhet, och perception) (Lutz et 
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al., 2008). Även ökad aktivering vid höger temporo-parietala-junction (TPJ, ett område där 

temporala och partiala loberna möts) och höger posterior superior temporal sulcus (pSTS, ett 

veck i temporala loben) i respons på alla ljud. Dessa två områden har kopplats samman med 

ett uppmärksamhetssystem som specialiserats för att upptäcka beteendemässiga stimuli, 

särskilt när stimuli är oväntad (Saxe, 2006). Forskarna tolkade det som att munkarna hade 

bättre förmåga att upptäcka ljud jämfört med kontrollgruppen (Lutz et al., 2008). 

Sammanslaget visade denna studie att LKM aktiverade neurala nätverk som tidigare kopplat 

samman med empati och mentalisering som svar på emotionella stimuli.  

Några år senare blev ett annat forskarteam intresserade av att studera LKM och MM 

och dess effekter på hjärnan. Teamet utvecklade ett nytt validerat socio-affektivt fMRI-

instrument (Klimecki, Leiberg, Lamm, & Singer, 2012). Instrumentet visade korta filmer av 

människor i vardagsmiljö som upplever låga eller höga nivåer av lidande. Vid upprepade 

tillfällen användes fMRI för att avbilda deltagarnas hjärnor medan de utförde uppgiften. Den 

första studien undersökte psykologiska och neurala förändringarna vid träning av LKM 

samtidigt som deltagarna bevittnade människor under lidande. En kontrollgrupp tränades i 

minnesträning. Resultatet visade att träning av medkänsla jämfört med minnesträning ökade 

positiva känslor, även när deltagarna bevittnade lidande hos andra människor. Resultaten 

visade starkare aktivering vid några speciella neurala nätverk, dvs medial orbitofrontal cortex 

(mOFC, en del av frontala loben), pallidum (en del av basal ganglia), putamen (en del av 

basal ganglia), och ventral tegmentområdet (belägen i mitthjärnan). Dessa hjärnregionerna 

har i tidigare studier varit inblandade i positiva känslor som kärlek (Aron et al., 2005; Bartels 

& Zeki, 2000; Bartels & Zeki, 2004; Beaurgard, Courtemanche, Paquette, & St-Pierre, 2009) 

och tillhörighet (Strathearn, Fonagy, Amico, & Montague, 2009; Vrticka, Andersson, 

Grandjean, Sander, & Vuilluemier, 2008).  
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I en annan studie av samma forskarteam undersöktes de neurala och psykologiska 

effekterna av mental träning av empati och medkänsla (Klimecki et al., 2013). Syftet med 

studien var att undersöka om de neurala systemen underliggande empati och medkänsla 

kunde åtskiljas. Forskarna utvecklade ett träningsprogram där deltagare först blev tränade i 

empati och efteråt i medkänsla. En kontrollgrupp tränades i minnesträning. Det var totalt 94 

deltagare som genomförde studien. Studien visade att kortvarig träning av empati ökade 

negativa känslor och aktiverade främst nätverken insula cortex och aMCC. Detta resultat 

stödjer två tidigare metaanalyser som menar att upplevelsen av empatisk distress aktiverar 

insulära cortex och aMCC i nervsystemet, dessa två delar verkar ofta vara inblandade i 

negativa känslor och upplevelse av smärta (Fan et al., 2011; Lamm et al., 2011). Kortvarig 

träning av LKM visade däremot minska negativa känslor och öka positiva känslor, samt ökad 

aktivitet i nätverken mOFC, perigenual anterior cingulate cortex (pgACC, främre del av 

ACC) och ventral striatum (en del av basal ganglia; Klimecki et al., 2013). Dessa nätverk har 

i tidigare studier kopplats samman med känslor som tillhörighet (Vrticka et al., 2008; 

Strathearn et al., 2009), kärlek (Aron et al., 2005; Bartels & Zeki, 2000; Beaurgard et al., 

2009), och belöning (Kringelbach & Berridge, 2009). Trots att empati och medkänsla är 

snarlika sociala känslor kunde denna studie visa att empati och medkänsla påverkar hjärnan 

genom två helt separata nätverk (Klimecki et al., 2013).  

En studie av Engen och Singer (2015) delar liknande resultat som de tidigare två 

studierna (Klimecki et al., 2012; Klimecki et al., 2013). I denna studie undersöktes de 

psykologiska och neurala effekter av MM i avseende att reglera känslomässiga reaktioner av 

andras lidande (Engen & Singer, 2015). Det var 15 munkar som deltog i studien. Denna 

studie visade att MM ökade positiva känslor som också fMRI kunde styrka genom ökad 

aktivering i positiva emotionella områden i hjärnan, dvs ventral striatum/nucleus accumbens 

(NAcc, en del av ventral striatum), globus pallidus (en del av basal ganglia), ventromedial 
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prefrontal cortex (vmPFC, en del av prefrontala loben), och pgACC. Dessa områden har alla 

visat vara kopplade till känslor som motivation, belöning (Kringelbach & Berridge, 2009; 

Rangel & Hare, 2010; Schultz, 2010), och tillhörighet (Vrticka et al., 2008; Strathearn et al., 

2009). Forskarna till studien hävdar att den underliggande mekanismen för medkänsla-

baserad känsloreglering aktiverar det neurala systemet som är kopplat till positiva känslor 

(Engen & Singer, 2015). Eftersom de positiva känslorna observerades före exponering av 

stimuli ansåg forskarna att den reglerande mekanismen bakom MM kan vara stimulans-

oberoende, vilket innebär att genereringen av positiva känslor motverkar negativ påverkan av 

andras lidande. Därför föreslog forskaren att MM skulle kunna vara en effektiv 

livshanterings-strategi för att förhindra utbrändhet och empatisk distress.  

I en metaanalys baserad på fem studier, avbildades deltagarnas hjärnor (fMRI eller 

PET) medan deltagarna utförde LKM eller MM utan någon specifik uppgift vid sidan av 

meditationen (Fox et al., 2016). Metaanalysen visade att LKM och MM signifikant 

aktiverade tre regioner i hjärnan. Den (1) första regionen var sekundära somatosensoriska 

områden som sträckte sig till anterior inferior parietala loben (delar av parietala loben). 

Regioner som är kopplade med somatosensorisk bearbetning, ger framställning av empati, 

uppfattning av smärta, och en enhetlig känsla av kroppen (Lamm et al., 2011). Det andra (2) 

området var i parieto-occipital sulcus (avgränsar occipitala cortex från partiala och temporala 

loberna; Fox et al., 2016). Den tredje (3) regionen var höger anterior insula (AI, främre del av 

insula) som har kopplat samman med mentalisering och empati (Lamm et al., 2011). Fox et 

al. (2016) nämnde även tre hjärnregioner som var aktiverade precis under signifikant-nivån, 

dvs ACC, frontopolar cortex (den mest främre delen av prefrontal cortex), och vmPFC. Dessa 

hjärnregioner kunde författaren i meta-analysen koppla samman med hjärnregioner som 

aktiverades i studierna som använde LKM och MM som känsloregleringsstrategi (Engen & 

Singer, 2015; Klimecki et al., 2012; Klimecki et al., 2013). Det var inga signifikanta in-
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aktiveringar för LKM och MM, vilket tyder på att inga särskilda hjärnregioner var avsevärt 

inaktiverade under meditationen (Fox et al., 2016). Sammanlagt, bör det noteras att resultatet 

från metaanalysen baserades på de minsta experimenten och få antal deltagare, därför är 

metaanalysen av lägre statistisk effekt.  

Det var en studie som granskades i meta-analysen som var intresseväckande. De 41 

deltagarna i denna studie hade tidigare inte erfarenhet av meditation. Det var två grupper som 

genomförde studien, en grupp som skulle utföra MM från en guidad meditation 30 minuter 

varje dag under två veckor och en kontrollgrupp (Weng et al., 2013). Resultatet i studien 

visade att MM-utövarna ökade altruistiskt beteende samtidigt som resultatet visade ökad 

neural aktivitet i hjärnregioner som tros korrelera med reglering av känslor och kognitiva 

processer, nämligen inferior parietal cortex (IPC, en del av parietala cortex) och dorsolateral 

prefrontalcortex (dlPFC, en den av prefrontala loben). Forskaren till studien anser att 

samaktiveringen av IPC och dlPFC ger förbättrad ihållande uppmärksamhet för att hjälpa 

andra människor (Weng et al., 2013). Resultatet visade även att meditationsutövarna tenderar 

att närma sig snarare än att undvika andras lidande. Eftersom detta kräver förmåga att kunna 

reglera sina känslor menar forskaren till studien att fronto-parietala nätverket ger upphov till 

exekutiv och kognitiv kontroll, vilket innebär förmåga att styra vår kognition, motivation, 

våra känslor, och handlingar (Dosenbach, Fair, Cohen, Schlaggar, & Petersen, 2008; Vincent, 

Kahn, Snyder, Raichle, & Buckner, 2008). Forskaren påstod även att meditationsutövarna 

troligtvis använt sig av positiv utvärdering (appraisal) för att möta aversiv stimuli, vilket 

återspeglas i den ökade anslutning mellan dlPFC och NAcc (Wager, Davidson, Hughes, 

Lindquist, & Ochsner, 2008). Resultatet visade även minskad rapportering av arousal efter 

MM vilket forskaren tror orsakades av förbättrad förbindelse med områden ansvariga för 

belöning (Weng et al., 2013). Dessa fynd stödjer forskningen som antyder att LKM och MM 

ökar positiva känslor (Klimecki, et al., 2012; Klimecki et al., 2013; Engen & Singer, 2015). 
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Denna studie visade även starkare aktivering vid IPC vilket resulterade i ökad altruistiskt 

beteende bland MM-utövarna men inte hos kontrollgruppen. Forskaren antydde därför att IPC 

kunde anses vara en neural markör för altruistisk beteende vid MM (Weng et al., 2013). De 

neurala förändringar av MM resulterade i ett mer altruistisk beteende genom att aktivera 

neurala nätverk som stödjer: (1) förståelse av andras tillstånd, (2) starkare fronto-parietalt 

nätverk som är ansvarig för exekutiv och kognitiv kontroll, och (3) uppreglering av positiva 

känslosystemet i hjärnan. Forskaren drar slutsatsen att deras resultat stödjer tanken att 

medkänsla och altruism är förmågor som kan utvecklas genom träning, snarare än stabila 

drag.  

Tre studier pekar på att det finns specifika nätverk i hjärnan som aktiveras när vi 

upplever medkänsla, dessa hjärnområden är ventral striatum/NAcc, mOFC, putamen, 

pallidum, vmPFC, globus pallidus, ventral tegmentområdet, och pgACC (Engen & Singer, 

2015; Klimecki et al., 2012; Klimecki et al., 2013). Studien av Lutz et al. (2008) hittade 

starkare aktivitet i insula cortex och ACC vid det meditativa tillståndet för både grupperna. 

Jämförelsen mellan munkarna och kontrollgruppen visade att munkarna hade ökad aktivering 

i amygdala, höger TPJ, och höger pSTS i respons på alla ljud. Metaanalysen visade att 

träning av LKM och MM ger signifikant aktivering i (1) sekundära somatosensoriska 

områden som sträckte sig till anterior inferior parietala loben, (2) parieto-occipital sulcus, och 

(3) höger AI (Fox et al., 2016). Några forskare på ämnet, har ifrågasatt tanken att medkänsla 

ger upphov till en åtskild hjärnkrets och baserat på deras studier menar forskarna istället att 

utveckling av medkänsla engagerar olika motiverande, affektiva, och kognitiva nätverk 

(Dahl, Lutz, & Davidson, 2016). Den neurovetenskapliga forskning på medkänsla ger 

blandade signifikanta resultat om vilka områden i hjärnan som är centrala vid upplevelsen av 

medkänsla, detta medför att denna litteraturstudie inte har möjlighet att göra en fulländad 

redovisning av de neurala korrelat till medkänsla.  



NEURALA KORRELAT TILL MEDKÄNSLA OCH SJÄLVMEDKÄNSLA   

 

20 

Neurala korrelat till självmedkänsla 

Tyvärr är den neurovetenskapliga forskningen kring självmedkänsla bristfällig. I 

dagsläget finns det inte några studier som undersökt de neurala nätverken underliggande 

Kristin Neffs definition av självmedkänsla. I den här litteraturstudien studerades därför de 

neurala korrelat till självmedkänsla utifrån de tre delkomponenter som ingår i Kristin Neffs 

definition av självmedkänsla: (1) en välvilja mot sig själv, (2) känsla av en gemensam 

mänsklighet, och (3) mindfulness (Neff, 2003a). Tyvärr hittades inga relevanta 

neurovetenskapliga studier som kunde redovisa de neurala korrelat till gemensam 

mänsklighet. Enligt Neff (2003b) är självmedkänsla teoretiserad att fungera som en 

emotionell reglerings strategi och därför granskades en metaanalys på de neurala korrelat till 

kognitiv känslorreglering (Kohn et al., 2014). 

Neurala korrelat till mindfulness. I en översiktsartikel av Tang et al. (2015) 

granskades 21 studier som sammanfattades vilka hjärnregioner som aktiverades när 

människor utövat mindfulness. Speciellt fokus har lagts på att studera 

uppmärksamhetsreglering, medvetenhet om nuet, och självkännedom (self-awareness), som 

är tre komponenter i mindfulness som också är viktiga för att utveckla självmedkänsla (Neff, 

2003a). Flera funktionella och strukturella MRI studier på mindfulness har undersökt hur 

hjärnan förändras vid reglering av uppmärksamhet. Studierna visade att hjärnregionen ACC 

aktiverades när människor tränade sin uppmärksamhet (Tang et al., 2015). ACC har visat 

möjliggöra vår förmåga till exekutiv uppmärksamhet och kontroll (Posner, Sheese, Rothbart, 

& Tang, 2007; Van Veen & Carter, 2002; Tang & Tang, 2014). Struktural MRI studier har 

även visat att mindfulness meditation kan vara kopplat med större kortikal tjocklek och ökad 

vit materiavolym i ACC (Grant, Courtemanche, Duerden, Duncan, & Rainville, 

2010). ”Kortikal tjocklek” en term som används för att beskriva storleken på skikten i 

hjärnbarken (Lazar et al., 2005). En annan hjärnregion som också aktiverades när människor 
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tränar sin uppmärksamhet är dlPFC, detta område har visat vara koppat med känsloreglering 

(Tang et al., 2015).  

Standardnätverket (default mode network) aktiveras automatiskt när vi inte är fullt 

närvarande och fungerar utan att aktiveras av stimuli utifrån, t.ex. vid vila eller när människor 

dagdrömmer (Tang et al., 2015). Metaanalysen visade att standardnätverket aktiverade 

hjärnregionerna medial prefrontalcortex (mPFC, en del av prefrontala loben), posterior 

cingulate cortex (PCC, den bakre delen av cingulate cortex), anterior precuneus (en del av 

partiala loben), och inferior parietal loben (Northoff et al., 2006; Sajonz et al., 2010). Dessa 

hjärnregioner visar hög aktivitet vid vila och när vi dagdrömmer (Northoff et al., 2006). 

Aktiviteten i standarnätverket vid träning av mindfulness gav relativt liten aktivitet i 

hjärnregionerna mPFC och PCC (standardnätverket) för meditationsutövarna jämfört med 

kontrollgruppen (Tang et al., 2015). Detta har tolkats som tecken för minskad 

självrefererande bearbetning (self-referential processing, den kognitiva processen att relatera 

information, ofta från den yttre världen, till jaget) vid mindfulness (Brewer et al., 2011). 

Resultaten från dessa studier visade att träning av mindfulness kan förändra självrefererande 

bearbetning, så att det tidigare berättande och utvärderande formen av självrefererande 

bearbetning ersätts med mer medvetenhet (Farb et al., 2007; Josipovic, 2014). Studierna i 

metaanalysen visade även att erfarna meditationsutövarna hade starkare koppling mellan 

hjärnregionerna PCC, dorsal ACC, och dlPFC vid både baseline och under meditationen, 

vilket indikerade för ökad kognitiv kontroll över standardnätverket (Tang et al., 2015). 

Författaren till översiktsartikeln föreslår att denna förändring av självmedvetenhet är en av de 

viktigaste aktiva mekanismerna för de gynnsamma effekterna av mindfulness.  

Empiriska studier på medvetenhet om nuet är delade, men flera studier tyder på att 

insulära cortex verkar ha en betydande roll i uppfattning om nuet (Farb et al., 2007; Farb, 

Segal, & Anderson, 2013; Tang et al., 2009). Studier visar att erfarna meditationsutövare har 
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större kortikal tjocklek i insula. Därför menar Lazar et al. (2005) att ökad aktivitet i insulära 

cortex hos meditationsutövare kan medföra förstärkt medvetenhet om nuet. Insulära cortex 

har även visat vara inblandat i interoception, vår förmåga att övervaka och vara medveten om 

inre somatiska tillstånd som hjärtfrekvens och andning (Fox et al., 2016). Insula verkar också 

vara inblandat i upplevelsen av empati (Lamm et al., 2011). 

Neurala korrelat till känsloreglering. En metaanalys av Kohn et al. (2014) använde 

23 studier för att studera och sammanställa hjärnans kognitiva känsloregleringsprocess 

genom att avbilda hjärnan genom fMRI och PET. Forskarna till metaanalysen kom fram till 

att de frontala delarna av hjärnan har en viktig del i känsloregleringsprocessen, speciellt 

dlPFC. Metaanalysen redovisade även att utvärdera och tolka sina känslor var kopplat till 

hjärnregionen ventrolateral prefrontal cortex (vlPFC, del av prefrontala cortex). Vid 

uppstarten av känslorregleringen aktiveras hjärnområdena dlPFC, superior temporal gyrus 

(STG, en del i temporala loben), angular gyrus (AG, en del av parietala loben), och pre-

supplementary motor area (preSMA, en del av frontala loben). Hjärnområdet aMCC fungerar 

som en medlare för att integrera dessa steg.  

Neurala korrelat till självmedkänsla versus självkritik. I en studie av Longe et al. 

(2009), studerades de neurala korrelat till självmedkänsla (self-reassuring) och självkritik. 

Begreppet självmedkänsla (self-reassuring) i studien av Longe et al. (2009), syftar inte på 

Kristin Neffs definition av självmedkänsla. Men eftersom begreppen är nära besläktade 

kommer det svenska ordet självmedkänsla användas för att förklara det engelska ordet self-

reassuring. Att vara självkritisk innebär att negativt döma och utvärdera sig själv. I denna 

studie användes fMRI för att mäta skillnaderna i upplevelserna av självmedkänsla och att 

vara självkritisk, korrelerat med självrapporterade frågeformulär. Det var 17 deltagare som 

genomförde studien. 
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Regressionsanalyser redovisade aktivitet i områdena dlPFC och amygdala som gav en 

positiv korrelation med individens tendens att vara självkritisk, medan aktivitet för vlPFC var 

positivt korrelerat med tendensen att uppleva självmedkänsla (Longe et al., 2009). Att vara 

självkritisk var kopplad med aktivitet i lateral prefrontalcortex (lPFC, en del av frontala 

loben) och dorsala anterior cingulate (dAC, en del av frontala loben). Tidigare studier har 

visat att dessa regioner är kopplade med hämmande beteende, som innebär att undvika 

okända saker som människor, ställen, eller situationer (Davidson, Pizzagalli, Nitschke, & 

Putnam, 2002). Studien visade också att vänster temporal pole (den mest främre delen av 

temporala cortex) och insulära cortex aktiverades när personerna upplevde självmedkänsla. 

Tidigare studier har visat att dessa regioner ger utlopp för medkänsla och empati för andra, 

samt positiva sociala känslor som stolthet och glädje (Takahashi et al., 2008). Forskarna till 

studien antydde därför att självmedkänsla kan klassas som en komplex känsla, med inslag av 

självreflektion och positiva känslor (Longe et al., 2009). Denna studie kunde även visa att 

deltagarna som vara höga i att känna självmedkänsla hade god förmåga att reglera sina 

känslor, detta återspeglades genom aktiviteten i vlPFC som i tidigare studier kopplats 

samman med känslomässig bearbetning (Eippert et al., 2007). Studien kunde också visa att 

personer som är höga i att vara självkritiska kunde uppleva känslor som vänlighet och 

medkänsla mot sig själva som obekant, skapa rädslor, eller kännas hotande (Longe et al., 

2009). Detta redovisades genom den positiva korrelationen mellan amygdala och att vara 

högt självkritisk. Forskarna antydde att individer som är högt självkritiska misslyckades med 

att nedreglera amygdala-responsen. Denna forskning är därför komplex menade Rockliff et 

al. (2008), som genomförde en studie för att undersöka detta, under nästa rubrik kan man läsa 

mer om den studien. 

Fysiologisk respons vid träning av självmedkänsla. Tidigare studier har visat att 

vänlighet, samhörighet, och stöd från andra har kopplats samman med att trygghetssystemet i 
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hjärnan aktiverats (Rockliff et al., 2008). Trygghetssystemet är kroppens 

återhämtningssystem som är kopplat med hormonet oxytocin, detta hormon väcker känslor av 

lugn och välbehag inom oss. Trygghetssystemet har visat ha positiv påverkan på 

regleringssystemet och visat minska känsligheten i amygdala (Gilbert & Irons, 2004). 

Forskare på ämnet tror att genom mental träning av medkänsla kan man få åtkomst till 

trygghetssystemet (Gilbert & Irons, 2004; Gilbert, Baldwin, Irons, Baccus, & Palmer, 2006).  

Den primära uppgiften gick ut på att deltagarna fick lyssna på en person som 

förmedlade utlåtande som: ”Låt dig själv ta emot medkänsla och låt dig själv känna 

kärleksfullhet för dig” (Rockliff et al., 2008). Syftet med studien var att (1) utforska hur 

denna träning av medkänsla för sig själv påverkar HRV och kortisolnivån i kroppen, samt (2) 

undersöka de individuella skillnaderna i hur deltagarna hanterade träningen. Det var 22 

deltagare som genomförde studien. För att mäta HRV användes ett EKG-mätverktyg som 

placeras över bröstet och för att mäta kortisolnivåerna hos deltagarna användes salivprover 

som samlades in genom salivetter. Studiens resultat visade att (1) träning av medkänsla 

påverkar HRV, vissa personer visade klar ökning av HRV medan andra visade en mer 

hotliknande respons med minskning i HRV. Detta resultat är enligt forskarna problematiskt då 

syftet med träning av medkänsla är att skapa positiva känslor som trygghet och lugn. (2) De 

såg också att de personer som hade en ökning i HRV till träningen upplevde en minskning i 

kortisol, vilket hade lugnande effekt på hypothalamic–pituitary–adrenal axeln (HPA, ett 

system som styr reaktioner på stress och reglerar många kroppsliga processer). I kontrast till 

de personer som visade en minskning i HRV upplevde en icke signifikant kortisolförändring. 

Sammantaget visade studien att de personer som är låga i självkritik reagerade på medkänsla 

och vänlighet gentemot sig själv som lugnande, medan de personer som var högt självkritiska 

reagerade på träningen som ett hot. Studien visade att olika personer har olika fysiologiska 

respons till att träna medkänsla för sig själv. Den individuella skillnaden i uppgiften kan 
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kopplas samman med en tidigare studie som också visat att människor som är högt 

självkritiska har visat tecken på att träning av självmedkänsla kan upplevas som hotande, 

obekant och kännas osäkert (Gilbert et al., 2006).  

I en annan studie av Arch et al. (2014) undersöktes om kortvarig träning av Kristin 

Neffs definition av självmedkänsla minskade fysiologisk respons medan deltagarna utsattes 

för social stress (Trier social stress test). Deltagarna jämfördes med två kontrollgrupper, en 

grupp tränades i uppmärksamhet och den andra gruppen fick ingen träningsuppgift. Det var 

sammanlagt 105 deltagare som genomförde studien. Resultatet visade att kortvarig träning av 

självmedkänsla gav minskad reaktivitet i sympatiska nervsystemet (saliv alpha-amylaser), 

HRV, och minskad responsen på subjektiva skalor som mäter ångest, jämfört med 

kontrollgrupperna. Studien visade däremot ingen minskning på HPA-axeln (salivary corisol), 

vilket tyder på att kortvarig träning av självmedkänsla påverkade sympatiska nervsystemet i 

högre grad än HPA-axeln. Träningen av självmedkänsla visade också höja deltagarnas 

subjektiva resultat på SCS under uppgiften jämfört med kontrollgrupperna. Forskarna i 

studien menade att vid social stress är träning av självmedkänsla en lovande strategi för att 

minska potentiell negativa psykologiska och biologiska effekter.  

Neural plasticitet 

Neural plasticitet är en term som används för att beskriva att hjärnan kan förändras 

som en respons till träning. Neural plasticitet har studerads under årtionden (Pascual-Leone, 

Amedi, Fregni, & Marabet, 2005). De flesta studier som genomförts har fokuserat på neural 

förändring vid träning av motor och kognitiva förmågor (Olesen, Westerberg, & Klingberg, 

2004). Forskning har visat att mental träning som meditation leder till förändring av hjärnans 

struktur och funktion, vilket innebär att hjärnan har förmåga att producera nya neuroner, 

förstärka, eller minska aktiviteten av existerande neuroner och anslutningar (Davidson & 

Lutz, 2010; Lazar et al., 2005). Att hjärnan förändras när vi utsätter oss för nya saker visar att 



NEURALA KORRELAT TILL MEDKÄNSLA OCH SJÄLVMEDKÄNSLA   

 

26 

neural plasticitet är en stor del i vår kapacitet för individuell utveckling och förändring. Det 

finns idag fåtal studier på hur hjärnan förändras vid LKM och MM, de studier som har 

genomförts kommer sammanställas nedan (Klimecki et al., 2012; Klimecki et al., 2013; Lutz, 

et al., 2008; Weng et al., 2013).  

I en studie av Lutz et al. (2008) kunde forskarna redovisa stor gruppskillnad mellan 

munkarna och kontrollgruppen vid utövande av LKM. Resultatet visade att insulära cortex 

hade större kortikal tjocklek hos munkarna jämfört med kontrollgruppen. Munkarna i studien 

hade tidigare mediterat i genomsnitt 10.000-50.000 timmar. Med denna studie kunde 

forskarna konstatera att hjärnan förändras vid långvarig mental träning av LKM. I två andra 

studier kunde forskarna redovisa att även kortvarig träning av LKM framkallade neurala 

förändringar (Klimecki et al., 2012; Klimecki et al., 2013). Både studierna fick liknande 

resultat som kunde redovisa ökning i positiva känslor och starkare aktivering vid neurala 

nätverken ventral striatum, pgACC, mOFC, pallidum, putamen, och ventral tegmentområdet. 

Dessa hjärnregionerna har i tidigare studier varit inblandade i positiv affektiva system i 

hjärnan, som tillhörighet (Vrticka et al., 2008; Strathearn et al., 2009), kärlek (Aron et al., 

2005; Bartels & Zeki, 2000; Beaurgard et al., 2009), och belöning (Kringelbach & Berridge, 

2009). Forskarna kunde visa evidens för funktionell neural plasticitet vid träning av LKM och 

att studiernas resultat utgör ett viktigt steg i strävan att förstå neural plasticitet i den affektiva 

domänen.  

Syftet med studien av Weng et al. (2013) var att undersöka om systematisk träning av 

medkänsla kunde öka altruistiskt beteende. Resultatet visade ökat altruistiskt beteende som 

kopplades samman med förändrad aktivitet i hjärnregioner inblandade i social kognition och 

känsloreglering, dvs IPC, dlPFC, och dlPFC koppling till NAcc (Dosenbach et al., 2008; 

Vincent et al., 2008). Detta resultat visar att medkänsla kan utvecklas genom träning, 

eftersom ökad altruistiskt beteende uppnåddes genom ökad aktivering i nervsystemen som är 
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inblandade i förståelse av andra människor, exekutiv och kognitiv kontroll, samt positiva 

affektiva nätverk. Forskarna till studien menar att denna studie kunde uppvisa funktionella 

och strukturala förändringar vid mental träning av medkänsla och altruism.  

Även om det var svårt att kartlägga hjärnans neurala korrelat till medkänsla så kan 

forskarna konstatera att de neurala nätverken förändras, ökar, och får starkare kopplingar vid 

träning av LKM och MM. Forskarna kunde se dess positiva utfall genom ökad altruistiskt 

beteende och ökning av positiva känslor vid lidande av andra (Klimecki et al., 2012; 

Klimecki et al., 2013; Weng et al., 2013).  

Diskussion 

Eftersom tidigare studier på träning av medkänsla och självmedkänsla har visat 

förbättra människors hälsa och välmående vore det önskvärt om neurovetenskapen skulle 

kunna förklara den förändringen. Litteraturstudies primära syfte var att sammanfatta och ge 

en översikt över hjärnans neurala korrelat till medkänsla och självmedkänsla. Uppsatsens 

sekundära syfte var att studera hur träning av medkänsla påverkar hjärnans neurala plasticitet. 

Medkänsla  

I tre studier (Engen & Singer, 2015; Klimecki et al., 2012; Klimecki et al., 2013), 

användes LKM och MM som en strategi för att reglera deltagarnas känslor. De neurala 

nätverken som aktiverades var ventral striatum/NAcc, mOFC, putamen, pallidum, vmPFC, 

globus pallidus, ventral tegmentområdet, och pgACC. Dessa neurala nätverk har i tidigare 

studier varit förknippade med positiva känslor som tillhörighet (Vrticka et al., 2008; 

Strathearn et al., 2009), kärlek (Aron et al., 2005; Bartels & Zeki, 2000; Beaurgard et al., 

2009), och belöning (Kringelbach & Berridge, 2009). Engen & Singer (2015) redovisade att 

de positiva känslor som uppstod när deltagarna utövade MM observerades före exponering av 

stimuli (lidande av andra). Med detta menade forskarna att den reglerande mekanismen 

bakom MM kan vara oberoende av stimuli och innebära att genereringen av positiva känslor 
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motverkar negativ påverkan av andras lidande. Forskarna ansåg därför att träning av MM kan 

fungera som en lämplig livshanterings-strategi för att förhindra utbrändhet och empatisk 

distress. Som tidigare nämndes i introduktionen i denna litteraturstudie lider läkare hög risk 

för utbrändhet (McCray et al., 2008), därför skulle LKM och MM kunna vara en användbar 

metod för yrkesverksamma inom vård och omsorg för att öka positiva känslor och hjälpande 

beteende, vid lidande av andra. 

I studien av Klimecki et al. (2013) kunde forskarna redovisa att de neurala nätverken 

för empati och medkänsla kunde särskiljas. Denna studie kunde även visa att träning av 

medkänsla inte gav aktivitet i insulära cortex, utan endast vid träning av empati. Både 

metaanalysen av Fox et al. (2016) och studien av Lutz et al. (2008) redovisade att insulära 

cortex är aktivt under träning av medkänsla, vilket innebär att hjärnregionen som aktiveras 

när vi upplever empati också aktiveras vid upplevelsen av medkänsla. Detta gör att studiernas 

olika resultat strider mot varandra. En förklaring till varför studierna ger olika aktiveringar i 

hjärnan är för att studierna som användes i metaanalysen av Fox et al. (2016) och i studien av 

Lutz et al. (2008) inte fick utföra en uppgift vid sidan av LKM och MM, något som de andra 

studierna hade (Engen & Singer, 2015; Klimecki et al., 2012; Klimecki et al., 2013). En 

intresseväckande upptäckt i meta-analysen av Fox et al. (2016) visade att hjärnregioner som 

var aktiverade precis under signifikant-nivån, dvs ACC, frontopolar cortex, och ventromedial 

PFC, konvergerar med de hjärnregioner som aktiverades i de tre studier som använde LKM 

och MM som en känsloregleringsstrategi (Engen & Singer, 2015; Klimecki et al., 2012; 

Klimecki et al., 2013).  

De olika resultaten som presenterades från de medtagna studierna pekar på en 

oenighet om de neurala korrelat till upplevelsen av medkänsla. En forskargrupp (Engen & 

Singer, 2015; Klimecki et al., 2012; Klimecki et al., 2013) hävdar att vägen till medkänsla går 

via motiverande och affektiva neurala kretsar, medan en annan forskargrupp föreslår att 
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utveckling av medkänsla går primärt via kretsar som ligger bakom kognitiv värdering 

(appraisal) och perspektiv tagande, och att motivation och affektiv påverkan bör ses som ett 

resultat av LKM och MM (Dahl et al., 2016). Detta medför att nutidens neurovetenskapliga 

forskning på medkänsla ger blandande resultat om vilka områden i hjärnan som är centrala 

vid upplevelsen av medkänsla. Att sammanställa dessa olika hjärnregioner till ett definitivt 

resultat skulle därför bli missvisande. Detta medför att denna litteraturstudie inte kan 

framföra en fulländad redovisning för de neurala korrelat till medkänsla och syftar på att fler 

studier behöver genomföras för att utreda de mer exakta neurala nätverken som aktiveras vid 

upplevelsen av medkänsla.  

Självmedkänsla 

Studien som undersökte de neurala korrelat till självmedkänsla (self-reassuring) eller 

att vara självkritisk är den studie som kommer närmast de neurala nätverken som aktiveras 

vid upplevelsen av självmedkänsla (Longe et al., 2009). Neurala korrelat till självmedkänsla 

(self-reassuring) aktiverar hjärnregionerna vänster temporal pole, insulära cortex, och vlPFC. 

En sak att påpeka i resultatet från denna studie är att den delvis kan kopplas samman med 

resultaten från studierna på LKM och MM. Både metaanalysen av Fox et al. (2016) och 

studien av Lutz et al. (2008) redovisade att insulära cortex aktiverades vid träning av 

medkänsla. Studien av Longe et al. (2009) finner liknande aktivering i insula och om man 

drar paralleller mellan dessa studier skulle man utifrån resultatet kunna påstå att upplevelsen 

av självmedkänsla genererar samma processer som att skapa medkänsla för andra. Att 

spekulera att självmedkänsla skulle aktivera liknande hjärnregioner som medkänsla är i 

nuläget för tidigt att avgöra, eftersom resten av studierna på medkänsla redovisade att insula 

inte är inblandat i upplevelsen av medkänsla (Engen & Singer, 2015; Klimecki et al., 2012; 

Klimecki et al., 2013). 
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Studien av Longe et al. (2009) kunde visa att personer som tränar självmedkänsla och 

som samtidigt är högt självkritiska kunde uppleva träningen som hotande. Detta redovisades 

genom den positiva korrelationen mellan amygdala och att vara högt självkritisk. Forskaren 

antydde att individer som är högt självkritiska misslyckades med att nedreglera amygdala-

responsen. Resultatet från studien kan kopplas samman med resultatet från den ena studien 

som mätte fysiologiska responsen av att träna medkänsla för sig själv (Rockliff et al., 2008). 

Denna studie redovisade att personer som är låga i att vara självkritiska reagerade på 

medkänsla och vänlighet gentemot sig själv som lugnande, medan de personer som var högt 

självkritiska reagerade på träningen som ett hot av olika slag. Studien visade att olika 

personer har olika fysiologisk respons till träning av medkänsla. Skulle man utifrån dessa 

resultat kunna påstå att träning av självmedkänsla inte är en metod som kan appliceras på 

personer som är högt självkritiska? Denna spekulation stämmer inte ihop med studien av 

Arch et al. (2014) som också studerade fysiologisk respons på träning av Kristin Neff 

definition av självmedkänsla. Forskaren kom fram till att det inte fanns någon gruppskillnad i 

hur man reagerar på träning av självmedkänsla. Eftersom studien av Rockliff et al. (2008) och 

Arch et al. (2014) är olika gällande syfte, deltagare, och metod är det svårt att jämföra 

studierna med varandra. Men man kan ändå konstatera utifrån resultatet att träning av 

självmedkänsla inte skapade några hotliknande symtom (Arch et al., 2014). En reflektion 

varför träning av Kristin Neff definition av självmedkänsla inte ger några hotlikande symtom, 

skulle kunna vara på grund av att mindfulness är en central del för att utveckla 

självmedkänsla. Att utveckla mindfulness innebär att lära sig att reglera sin uppmärksamhet, 

medvetenhet, och sina känslor, som skulle underlätta hanteringen om negativa känslor 

uppstår (Tang et al., 2015). Att koppla samman mindfulness och träning av självmedkänsla är 

kanske en viktig faktor för att inte uppleva hotlikande upplevelser vid träning av 

självmedkänsla. Detta bör undersökas i framtida studier. 
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Kristin Neffs definition av självmedkänsla består av (1) att vara vänlig och förstående 

mot sig själv, (2) att känna gemensam mänsklighet, och (3) utveckla mindfulness. Tyvärr 

kunde inte gemensam mänsklighet studerats då det inte fanns någon neurovetenskaplig 

forskning på den delen. Därför undersöktes de neurala korrelat till mindfulness, kognitiv 

känsloreglering, självmedkänsla (self-reassuring), samt fysiologisk responsen på träning av 

självmedkänsla. Eftersom de neurala korrelat till Kristin Neff definition av självmedkänsla 

inte kunde studeras, bör studierna och resultatet i denna litteraturstudie anses mer som en 

hypotes om vilka hjärnregioner som kan tänkas ingå i upplevelsen av självmedkänsla. Som 

tidigare berörts, att sammanställa de neurala korrelat till självmedkänsla är i dagsläget inte 

möjligt då inga specifika studier genomförts på Kristin Neff definition av självmedkänsla. 

Baserat på de studier som är medtagna kan författaren inte dra några slutsatser om de neurala 

korrelat till självmedkänsla (Longe et al., 2009; Tang et al., 2015; Rockliff et al., 2008). 

Neural plasticitet 

Resultatet i studien av Lutz et al. (2008) kunde redovisa att munkarna med långvarig 

träning av LKM och MM hade större kortikal tjocklek i insula. Munkarna i studien hade 

tidigare mediterat mellan 10.000-50.000 timmar men använt sig av olika typer av 

meditationstekniker. En kritisk reflektion över detta resultat är att de neurala förändringarna i 

insula behöver nödvändigtvis inte vara på grund av LKM eller MM utan kan också påverkas 

av andra typer av mental träning. Detta gör att man kan dra en parallell till metaanalysen som 

studerade de neurala korrelat till mindfulness (Tang et al., 2015). Resultatet i denna 

metaanalys visade att erfarna meditationsutövare hade större kortikal tjocklek i insula vilket 

forskarna i studien kopplade samman med ökad medvetenhet om upplevelser i nuet och 

förmåga till interoception (Farb et al., 2007). Även om resultatet från studien av Lutz et al. 

(2008) visade att munkarna hade större kortikal tjocklek i insula, behöver det nödvändigtvis 

inte vara LKM som påverkade den neurala förändringen.  
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Däremot kunde två andra studier redovisa att kortvarig träning av LKM förändrar 

hjärnan (Klimecki et al., 2012; Klimecki et al., 2013). Både studiernas resultat uppvisade 

ökning i positiva känslor samt starkare aktivering vid neurala nätverken ventral striatum, 

pgACC, mOFC, pallidum, putamen, och ventral tegmentområdet. Genom dessa två studier 

kunde forskarna påvisa evidens för att hjärnan förändras vid träning av LKM och att 

upptäckterna utgör ett viktigt steg i strävan att förstå neural plasticitet i den affektiva 

domänen. Baserat på studiernas resultat anser författaren till denna litteraturstudie att träning 

av medkänsla kan vara en effektiv metod för att öka positiva känslor i reaktion på negativa 

upplevelser. Detta eftersom studiernas resultat visade att de emotionella neurala nätverken 

ansvariga för positiva känslor aktiverades och ökade, trots att deltagarna utsattes för andra 

människors lidande. Även om forskargrupperna är oense om vilka områden det är som 

aktiveras vid upplevelsen av medkänsla, så kan forskarna ändå konstatera att neurala 

förändringar förekommer vid träning av medkänsla och att dessa neurala förändringar ökade 

positiva känslor och altruistiskt beteende (Klimecki et al., 2012; Klimecki et al., 2013; Weng 

et al., 2013). De neurala förändringarna till träning av LKM och MM stödjer idén om att 

träning av medkänsla är en metod för att minska utbrändhet och stress, speciellt för 

verksamma inom vård och omsorg.  

Begränsningar 

Det finns flera begränsningar med denna studie. Eftersom antalet genomförda studier 

på området är begränsat innehåller denna uppsats flera olika typer av studier. Allt från syfte, 

metod, deltagare, och mätverktyg har varit varierande i de olika medtagna studierna. Valet av 

de olika typer av studier kan betraktas som en metodologisk svaghet eftersom alla studier inte 

är helt jämförelsebara, som t.ex. att ha en uppgift eller inte under LKM och MM. En annan 

begränsning är att människor svarar på meditation väldigt olika, dessa skillnader kan bero på 

personlighet, livsstil, och livsupplevelser och i dagsläget finns det inte mycket forskning på 
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hur dessa skillnader påverkar studiernas resultat. Det varierande resultatet i studierna på de 

neurala korrelat på medkänsla, självmedkänsla, och mindfulness kan påverkas av deltagarnas 

meditationsbakgrund. När erfarna meditationsutövare uppmanas att utöva LKM eller MM 

under en kort tidsperiod i en hjärnskanner, kan deras meditativa bakgrund påverka hur de 

faktiskt utför den riktade form av meditation, detta i sin tur kan påverka de neurala effekterna 

som undersöks.  

Framtida studier 

Neurovetenskaplig forskning på meditation är fortfarande i tidigt skede, speciellt 

LKM och MM, och i synnerhet självmedkänsla. Framtida studier bör klargöra för vem 

träning av medkänsla och självmedkänsla är lämplig för, samt under vilka omständigheter 

och hur träning av medkänsla och självmedkänsla kan kombineras med andra metoder för att 

fungera optimalt. Studier bör också försöka sammankoppla de påvisade fysiologiska 

aspekterna av medkänsla och självmedkänsla med de neurovetenskapliga resultaten. Eftersom 

Kristin Neffs definition av självmedkänsla inte är neurovetenskapligt studerat bör framtida 

forskning undersöka begreppet.  

Avslutning 

 Nutidens neurovetenskapliga forskning på medkänsla ger blandade signifikanta 

resultat om vilka områden i hjärnan som är centrala vid upplevelsen av medkänsla. Att koppla 

samman studiernas olika resultat till en slutgiltig slutsats skulle därför bli missvisande. Detta 

medför att denna litteraturstudie inte har möjlighet att göra en fulländad redovisning för de 

neurala korrelat till medkänsla. Forskarna kunde däremot visa evidens för att hjärnan 

förändras vid träning av medkänsla och att neural aktivitet ökade i nätverk ansvariga för 

positiva känslor och altruistiskt beteende. Detta kan kopplas till människans förmåga att 

utveckla altruism och medkänsla. De neurala förändringarna stödjer även idén att träning av 

medkänsla är en potentiell effektiv känsloregleringsmetod för att minska utbrändhet och 
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stress, samt utveckla förmåga att möta sitt eget och andras lidande inom klinisk verksamhet. I 

dagsläget är det inte möjligt att redogöra för de neurala korrelat till självmedkänsla eftersom 

neurovetenskaplig forskning på Kristin Neff definition av självmedkänsla inte är studerat och 

utifrån de medtagna studierna på de neurala korrelat till mindfulness, kognitiv 

känsloreglering, och självmedkänsla (self-reassuring) kan författaren inte dra några definitiva 

slutsatser. 
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