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Abstrakt

Västerländsk mindfulnessmeditation har sina rötter i tusenårig buddhistisk tradition, främst 

genom vipassana- och zentraditionerna. Senaste tiden har mindfulness ökat i popularitet och 

blivit en accepterad klinisk metod i former som mindfulness based stress reduction. 

Möjligheten att undersöka dess effekter genom neurovetenskapliga metoder bidrar med 

intressant och viktig forskning om mänskligt välbefinnande. Dock har tidigare studier visat 

på bristande samstämmighet vad gäller resultat och metod. Uppsatsen är en litteraturstudie 

där det huvudsakliga syftet är att utifrån nyare studier undersöka de tydligaste effekterna på 

hjärnfunktion och struktur av långvarigt praktiserande av mindfulness utifrån vipassana- och 

zenmeditation. Uppsatsen syftar även till att redogöra för samstämmigheten i dessa nyare 

studier. Detta gäller resultat men också metod. Studierna tyder på minskad aktivitet i 

prefrontala cortex (PFC), posteriora cingulum cortex (PCC) och minskad aktivitet mellan 

PFC och regioner inom default mode network (DMN) som anteriora cingulum cortex (ACC). 

Studier visar även ökad aktivitet från parietala-occipitala området. Resultaten tyder på 

förbättrad kroppsmedvetenhet och ökad sensorisk klarhet, ökad förmåga till 

uppmärksamhetsreglering och inhibition av automatiska responser samt minskning av och 

ökad kontroll över det spontana flödet av tankar och en förändrad självuppfattning. Jag finner 

att resultaten var samstämmiga beträffande minskat involverande av frontala och parietala 

områden, samt svagare förbindelser mellan dessa (dlPFC-IPL, PFC-dACC). Gemensamt för 

studierna är också att mindfulnessmeditation tycks påverka DMN och områden kopplade till 

det självrefererande processandet. Det är dock inte klart hur predispositioner inverkat på 

resultaten och det är något för framtida forskning att klargöra.

Nyckelord: Mindfulnessmeditation, Kognitiv neurovetenskap, Vipassana, Zen
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Introduktion

Den västerländska mindfulnessmeditationen kännetecknas av en riktning av 

uppmärksamheten till det som är i det här ögonblicket, det som är just nu med en icke-

dömande medvetenhet av inre och yttre erfarenheter (Chiesa, Calati & Serretti, 2010).

Senaste decennierna så har intresset för att förstå mindfulness som en psykologisk 

konstruktion i allmänhet och som en klinisk metod i synnerhet slagit in likt en våg över den 

västerländska kulturen (Keng, Smoski, & Robins, 2011). Skäl till mindfulnessmeditationens 

popularitet återfinns i att den har visat sig resultera i förbättrad beteendereglering och 

minskad emotionell reaktivitet (Keng m fl., 2011) med avsevärd förbättring av resultat inom 

områden som stress, depression och ångestsymptom. Mindfulness med kliniska metoder som 

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) och Mindfulness Based Cognitive Therapy

(MBCT) grundar sig i den buddhistiska traditionen (Kabat-Zinn, 2003; Chiesa m fl., 2010). 

Av dessa mindfulnessmetoder så är MBSR den metod som haft en nyckelroll inom 

psykologin och är den som har starkast koppling till den buddhistiska traditionen (Chiesa & 

Malinowski, 2011). MBSR kan ses utvecklad från i synnerhet vipassanautövning men även 

från zen (Kabat-Zinn, 2003; Chiesa m fl., 2010).

Uppsatsen är en litteraturstudie där det huvudsakliga syftet är att utifrån nyare studier 

undersöka de tydligaste effekterna på hjärnfunktion och struktur av långvarigt praktiserande 

av mindfulness utifrån vipassana- och zenmeditation. Uppsatsen syftar även till att redogöra 

för samstämmigheten i de nyare studier som gjorts. Detta gäller resultat men också metod.

Anledningen till att samstämmigheten redogörs är att tidigare studier präglades av 

skillnader i metoder för att mäta meditationens effekter samt varierande studiedesign/metod 

med bland annat avsaknad av randomiserade grupper. Bristerna till trots så tyder vissa resultat 

på intressanta samband mellan mindfulnessmeditation och förändringar av så väl neurala som 

kognitiva mekanismer. Översiktsartiklar visar resultat som pekar mot att mindfulness kan 

orsaka bestående förändringar i hjärnans strukturer och kognitiva funktioner med följden av 

till exempel minskning av hjärnans åldrande (Chiesa & Serretti, 2010). En studie visar hur

tibetanska buddhister under meditation visar hög gammaaktivitet samt även högre frekvenser 

av gamma- och thetavågor under vilotillstånd. Dessa studier är exempel som tyder på 

varaktiga förändringar i hjärnan till följd av meditation och visar på att neurovetenskapliga 
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studier av meditation kan bidra med förståelse för kognitiv och neural plasticitet (Raffone & 

Srinivasan, 2010).

Resultaten som visar på förändringar i gamma kan förklaras med äldre studier som 

visar på hur neural synkronisitet i allmänhet och gammavågor i synnerhet är förknippat med 

uppmärksamhet, perceptuell klarhet och arbetsminne (Lutz, Greischar, Rawlings & Davidson,

2004). I allmänhet visar resultat från översiktsartiklar av äldre studier på en påtaglig 

förbättring av dessa kognitiva funktioner som också är karaktäriserande för mindfulness 

(Chiesa m fl., 2010). Vidare så visar forskningen att meditation förändrar hjärnaktiviteten 

med resultat som ökning av theta- och alfavågor samt att det leder till förutom ökad gamma,

en generell frekvensminskning (Cahn & Polich, 2006). Dock finns även intressanta resultat 

som i senare replikeringsförsök inte bekräftats. Ett exempel är en studie på zenbuddhister

under meditation som visat på en minskning av alfavågor i respons till toner vilket forskarna 

ansåg bero på en minskning av automatisk respons till stimuli. Exempel på generella 

svagheter som översiktsartiklar påvisar är skillnader beträffande olika mängd 

meditationserfarenhet, olika mätmetoder, men även olika mindfulnesstekniker mellan 

studierna (Cahn & Polich, 2006; Chiesa m fl., 2010). 

Valet av studier syftar till att klargöra de tydligaste effekterna av de metoder som 

härrör från MBSR i synnerhet och mindfulnessmetoden i allmänhet. Uppsatsen omfattas 

därför inte av tekniker som transcendental meditation, qigong eller yoga. Studier är valda 

efter kriterierna att det tydligt framgår att deltagarna antingen praktiserat zen- eller 

vipassanameditation samt att dessa ska ha praktiserats under en längre tid. Med längre tid

menas några år alternativt är studien baserad på effekter från en minst tre månader lång 

retreat. Till nyare studier räknas dem från 2008 och senare, med undantag från en studie med 

Slagter m fl. (2007) som hör ihop med data från en studie 2009. 

Uppsatsen har följande struktur: Efter introduktionen följer bakgrundsfakta med en 

koncis historisk överblick av buddhism och mindfulness och en översiktlig beskrivning av 

meditation och mindfulness. Sedan också teknikerna MBSR, vipassana och zen som följs av 

en sammanfattning av tidigare resultat på hjärnfunktioner och strukturer. Därefter presenteras 

nyare studier på effekterna av mindfulnessutövning beträffande hjärnfunktioner och

hjärnstrukturer. Först kommer studier med EEG-mätningar av förändringar av respons till 

audiotär och visuell stimuli och följs av studier av bland annat förändringar av hjärnans

standardnätverksläge (default mode network) där även funktionell magnetkamera (fMRI) har 
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använts. Sist presenteras studier gjorda med strukturell hjärnavbildningsteknik (MRI). I 

presentationen av varje studie sammanfattas först de tydligaste resultaten, sedan redogörs 

metoden som följs av resultatens relation till de kognitiva mekanismer som mindfulness 

kännetecknas av. Därefter presenteras eventuella resultat som tyder på varaktiga effekter av 

mindfulnessmeditationen samt presentation av forskarnas eventuella idéer om resultatens 

kliniska applicerbarhet. Sedan följer eventuella nackdelar med studiens upplägg.

Avslutningsvis kommer diskussionen där de tydligaste resultaten från varje studie 

sammanfattas och huruvida dessa resultat överensstämmer. Sedan följer en sammanfattning 

av bristerna i studierna tillsammans med en redogörelse för studiernas samstämmighet vad 

gäller dessa samt metod. Uppsatsen avslutas med en konklusion där huvuddragen i 

diskussionsdelen lyfts fram.

Bakgrund

Buddhism och mindfulness

Historiskt sett så har mindfulness sina rötter i öst och av de tekniker som vi anammat i 

väst har många sitt ursprung i buddhismen (Chiesa & Malinowski, 2011). Buddhismen har en 

särskilt detaljerad beskrivning av meditationstekniker vilket ses som en anledning till 

mindfulness genomslag från den buddhistiska traditionen, för omkring 2500 år sedan, till den 

västerländska forskarvärlden idag (Lutz, Dunne & Davidson, 2008). Läran om buddhismen 

grundar sig på Buddhas idéer om lidandet i världen och dennes metod för att bli fri från 

lidandet (Chiesa & Malinowski, 2011). För västerlänningar som utövar mindfulness eller 

någon annan meditationsteknik så är det förvisso liknande mål, det vill säga att minska sitt 

personliga lidande genom ökad självkontroll, insikt och personlig utveckling. Dock saknas i 

allmänhet strävan att nå nirvana, det vill säga bli fri från allt det världsliga lidandet och sluta 

födas om på nytt (Chiesa m fl., 2010; Keng m fl., 2011). Västerländsk mindfulness utövas 

oftast utan de religiösa och etiska inslagen som exempelvis av att nå ökad insikt i tillståndens 

natur, om föränderlighet, om fenomenens ”tomhet” (Chiesa & Malinowski, 2011; Keng m fl., 

2011).

I motsats till tidigare läror så trodde inte Buddha på existensen av ett själv, ett atman. 

Buddhismens meditationstekniker går istället ut på att förstå att det inte finns ett jag, det vill 

säga en enhet som existerar över tid och är densamma över tid (Austin, 2006). Bortsett från 

det så innehåller Buddhas lära några av de grundläggande principer som fanns under hans tid. 
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Dessa var att hålla ett inre fokus och minska konceptualiserandet samt vikten av andningen 

och kroppens betydelse (Lutz., Dunne m fl., 2008).

Två grundläggande buddhistiska meditationstekniker går att urskilja: Den ena går ut på 

att förbättra förmågan till koncentration genom en stil som kallas samatha och den andra 

kallas vipasyana eller insikt. Det är genom att praktisera båda dessa tekniker som utövaren 

når insikt i sina vanor och i fenomenet identitet. Målet är att nå insikt i vem man är, eller 

snarare vad det är som man inte är, det vill säga ett fast jag. De olika buddhistiska 

traditionerna har skilda uppfattningar om vad vipasyanameditation innebär. Åsikterna skiljer 

sig åt beträffande vad som ska vara objektet i meditationen samt om det överhuvudtaget ska 

finnas ett objekt för meditationen. Dock är de ense om att även om samatha är nödvändigt för 

att nå insikt så är det ytterst genom vipasyanameditation som insikt nås. (Lutz., Dunne m fl.,

2008; Lutz, Slagter, Dunne & Davidsson, 2008). En metafor som används för att beskriva 

relationen mellan koncentrationsmeditation och öppen medvetenhet lyder att när du ska in i 

en mörk grotta så behövs en lampa som både lyser klart och är väl skärmad. För med en 

lampa som saknar god avskärmning så kommer ljuset fladdra eller slockna, men om ljuset 

inte lyser starkt så är heller inte lampan till stor nytta (Lutz., Dunne m fl., 2008; Raffone & 

Srinivasan, 2010).

I buddhistiska termer så innebär meditation vägen mot frigörelse från ett självcentrerat 

relaterande till världen styrt av de tre så kallade gifterna som är okunskap, begär och 

aversion. Syftet är att se världen som den är och bli fri från lidande (Austin, 2006; Chiesa & 

Malinowski, 2011). I kognitionsvetenskapliga termer så innebär meditation en form av 

mental träning som involverar medvetenhets-, uppmärksamhets- och emotionsreglering och 

denna självreglering leder till ökat välbefinnande och hälsa (Brown & Ryan, 2003; Keng m 

fl., 2011). 

Forskningen av mindfulness har fokuserat på tekniken som en mental träning som 

främst involverar uppmärksamhetsreglering och har inte fäst vikt vid dessa religiösa mål med 

utövandet. Shapiro, Carlson, Astin, och Freedman (2006) påpekar dock vikten av att ha ett 

högre syfte med sin utövning samt även vikten av rätt attityd. De föreslår att 

mindfulnessmeditation består av tre komponenter, uppmärksamhet, intention och attityd. 

Syftet kan förändras, till exempel så kan det till en början vara att minska stressen för att 

sedan handla om att bli en bättre partner. Shapiro (2006) nämner att syftet kan variera mellan 
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självreglering, självinsikt och självets frigörelse. Vidare menar Shapiro (2006) att denna 

viktiga del för att förstå mindfulness ofta blir förbisedd. 

Mindfulnessmeditation

Det finns en stor variation av aktiviteter som alla hamnar under begreppet meditation. 

En vanlig definition inom neurovetenskapen för att kategorisera teknikerna tar som tidigare 

antytt hänsyn till hur uppmärksamheten är reglerad. Som nämnts tidigare går det att urskilja 

två allmänna strukturer i meditation, nämligen de som inom buddhismen kallas vipasyana 

och samatha. Dessa är meditationstekniker som i en studie gjord av prominenta forskare inom 

området kategoriserats som öppet orienterande meditation respektive fokuserad 

uppmärksamhetsmeditation (open monitoring, focused attention) (Lutz, Slagter m fl., 2008).

Öppet orienterande meditation innebär att uppmärksamheten är öppen till det som för 

tillfället befinner sig i medvetandet med målet att inte reagera på detta innehåll. Mindfulness

tillhör denna kategori även om den metoden även innefattar fokuserad 

uppmärksamhetsmeditation. Till skillnad från i fokuserad uppmärksamhetsmeditation så finns 

i öppet orienterande meditation inget objekt dit uppmärksamheten är riktad mot. Därför sker 

inte heller någon urskiljning mellan det mentala innehållet med resultatet att det eventuella 

innehållet blir så att säga i periferin. Fokuserad uppmärksamhetsmeditation innebär att den 

praktiserande riktar sin uppmärksamhet mot något specifikt till exempel andningen (Lutz, 

Slagter m fl., 2008).

Brown och Ryan (2003) gör en liknande beskrivning och betonar att medvetandet som 

begrepp innehåller både uppmärksamhet och medvetenhet. De menar att medvetenheten 

består av ett slags medvetandets radar som övervakar det som sker i meditationsutövaren. 

Utövaren kan vara medveten om något utan att det är i uppmärksamhetens fokus och 

uppmärksamhet kan förklaras som en plan på vilket medvetandets innehåll manifesteras. 

”Uppmärksamhet och medvetenhet är sammanflätade och drar `figurer´ från den `grund´ som 

medvetenheten består utav och mindfulness kan ses som förbättrad förmåga till 

uppmärksamhet och medvetenhet till direkta erfarenheter i nuet” (Brown & Ryan, 2003, s. 

822).

En av de mest citerade beskrivningarna av mindfulness har författats av forskaren och 

pionjären Jon Kabat-Zinn (2003) och lyder som följer: “Medvetenhet som uppkommer från 



Effekten av mindfulnessmeditation på hjärnan 10

att rikta uppmärksamheten medvetet, i nuet och icke-dömande till det som uppenbaras i 

erfarenheten från ögonblick till ögonblick” (s.145). Beskrivningarna kan variera lite men 

innehåller samma grundstruktur. Till exempel en attityd av acceptans och icke-dömande till 

objekt i medvetandet såsom emotioner, kognitioner, sensationer och perceptioner. Dessa 

objekt observeras utan att värderas i termer av bra eller dåligt, sant eller falskt, viktigt eller 

oviktigt (Baer, 2003). I takt med att utövaren fortsätter att meditera så blir frekvensen med 

objekt färre och färre liksom de stunder som den praktiserande är uppehållen vid dessa 

objekt. ”Gripandet” av objektet blir med andra ord mindre frekvent och intensivt. Kvar blir en 

medvetenhet utan ”gripandet” och utan något explicit fokus (Lutz, Slagter m fl., 2008).

Motsatsen till mindfulness är att vara frånvarande med ett tämligen automatiskt och 

vanestyrt agerande. Mindfulnessutövningens syfte är bland annat att minska frekvensen av 

dessa automatiska tankar, ageranden och dysfunktionella beteenden (Brown & Ryan, 2003). 

Automatiska tankar, att hoppa från tanke till tanke kallas i buddhistiska termer för monkey 

mind (Austin, 2006). Problem att upprätthålla uppmärksamheten till något specifikt under 

längre tid är även kopplat till psykisk sjukdom och även Attention-Deficit/Hyper-Activity 

disorder (ADHD) (Lutz, Slagter, Rawlings, Francis, Greischar, & Davidson, 2009). ADHD 

har även förklarats som ett fenomen som avspeglar mindfulness motsatta mekanismer 

(Pagnoni & Cekic, 2007 ). Mindfulnessforskningen utgår från antagandet att 

meditationsmetoden per se kan förändra beteenden. Vidare finns det andra forskare (Bryan & 

Ryan, 2003) som har föreslagit att mindfulness snarare ska behandlas som ett anlag till 

förmågor som utvecklats under många år av evolution. Denna förmåga kan sedan utvecklas 

genom interaktion mellan genetiska predispositioner, miljö och meditationsutövning (Chiesa 

m fl., 2010). Detta betyder att alla har olika förutsättningar för att vara mindfull men att 

övningen kan öka denna förmåga.

Mindfulness Based Stress Reduction, Vipassana och Zen

För inte så länge sedan så var mindfulness ett obekant begrepp för de flesta i den 

västerländska kulturen vilket förmodligen hade att göra med dess rötter i buddhism. Jon 

Kabat-Zinn ansåg att den här metoden skulle vara bra även för människor i vår kultur som 

inte ville ta till sig den buddhistiska traditionen med dess vokabulär. Han skapade en metod

där sådana element var avskalade för att på så sätt kunna introducera det som en klinisk 

metod kallad Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) (Baer, 2003).
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MBSR-programmen innebär att grupper träffas varje vecka (2-2,5 timmar) i 8-10 

veckor för instruktioner och för att praktisera och diskutera tillsammans. Samtalen behandlar 

ämnen som stress, kopingstrategier och hemläxor och därefter ges nya hemläxor och 

deltagarna förväntas utöva mindfulness hemma i vardagen minst 45 minuter dagligen 6 

gånger i veckan. Exempel på tekniker de lär sig är att ”scanna” kroppen, vilket går ut på att 

ligga ner, blunda och rikta uppmärksamheten mot kroppen. En annan är sittande 

andningsmeditation, där deltagarna håller uppmärksamheten riktad på andningen och en 

tredje att göra hatha yoga och samtidigt vara uppmärksam på sensationer i kroppen. I alla 

mindfulnessövningar ingår en icke-dömande attityd till känslor, förnimmelser och tankar och 

att om och när dessa tankar kommer, ständigt återgå till vad som var meditationens mål, till 

exempel sensationer i kroppen. Från början var metoden avsedd för patienter med svår smärta 

där attityden i metoden var avsedd att minska den känslomässiga reaktionen till 

smärtsensationerna, det vill säga minska lidandet och ångesten relaterad till 

smärtsensationerna. Vissa meditationstekniker består därför av att vara helt stilla och att inte 

byta position utan endast observera smärtsensationerna när de kommer (Baer, 2003). 

Vipassana är som nämnts en tradition som legat till grund för MBSR. Vipassana

metoden utmärker sig genom betonande av att hålla uppmärksamheten riktad mot 

somatosensoriska intryck. Tekniken går ut på att ”scanna” kroppen uppifrån och ner, nerifrån 

och upp med en attityd av icke-dömande och icke-reaktivitet till de förnimmelser som den 

mediterande får (Cahn m fl., 2013).

Zenmeditation kan bestå av skilda tekniker. Utövaren börjar oftast med någon typ av 

koncentrationsmeditation där en nybörjarmetod är att räkna andetag. Allt eftersom övningen 

fortskrider så övergår meditationen till att bli mer öppen och riktad mot den omedelbara 

erfarenheten (Chiesa, 2009). 

Sammanfattning av tidigare studier

Tidigare studier på meditationsutövarna visar att elektroencefalografi-mönster (EEG) 

på lägre frekvens förändras både under meditationstillfället och efteråt, det vill säga indikerar 

varaktiga förändringar (Cahn & Polich, 2006). EEG är en metod inom neurovetenskapen för 

att mäta den post-synaptiska elektriska aktiviteten från hjärnbarken (Nyberg, 2009) vars 
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resultat sedan delas in i fem klasser beroende på frekvensbandet, från gamma (50-30 Hz), 

beta (30-13 Hz), alfa (12-8 Hz), theta (8-4 Hz) till delta (4-1 Hz) (Cahn & Polich, 2006). 

Mätningen sker genom att placera elektroder på hjässan. Den tidigare forskningen av 

meditation med EEG-mätningar visar på tydligast koppling till meditation vid frekvenserna 

12-8 Hz och 8-4 Hz, det vill säga alfa- och thetavågor (Travis & Shear, 2010). Flera studier 

tyder på en koppling mellan en ökning av alfa power och meditation och vissa forskare 

hävdar också att skillnad i alfavågor är en effekt som även sträcker sig utanför själva 

meditationstillståndet. Ökning av alfa är relaterad till lägre nivåer av oro samt att vara lugn 

och vissa studier tyder på att ökningen av alfa just kan vara relaterad till den lugnande 

effekten snarare än till meditationen (Cahn & Polich, 2006).

Ökning av theta har rapporterats från flera studier av meditation, men det har varit 

sparsammare kring forskningen av effekten från just mindfulnessmeditation. En studie har 

visat på mer theta från mediala frontalloben än vid fokuserad uppmärksamhetsmeditation, 

vilket forskarna ansåg var ett oväntat resultat då detta tidigare ansetts vara kopplat specifikt 

till fokuserad uppmärksamhet. Medial frontallobs-thetaaktivitet är bland annat förknippat 

med studier som kräver självkontroll och arbetsminne och är även kopplat till hjärnstrukturer 

som prefrontala cortex (PFC) och anteriora cingulum cortex (ACC) (Cahn & Polich, 2006; 

Travis & Shear, 2010). En annan intressant koppling mellan frontallobs theta och meditation 

är minskning av oro, som tycks sammanfalla med aktivitet som är genererad från denna 

hjärnstruktur (Cahn & Polich, 2006). 

Gammaaktivitet antas ha betydelse för sammanbindning av perceptuella intryck, men 

även för högre kognitiva funktioner genom sammanbindning av information från skilda 

områden i hjärnan (Basar, 2001). Dessa kognitiva funktioner är uppmärksamhet och 

språkperception men även andra funktioner som vakenhetsgrad och objektigenkänning.

Gammavågor antas med andra ord ha betydelse för hur vi får en helhetsbild av alla intryck 

som processas i hjärnan (Herrmann, 2004). Intressant är därför att tidigare studier visar på 

koppling mellan meditation och gamma. Studier gjorda på tibetanska buddhister har visat på 

mycket stor ökning av 40 Hz gamma jämfört med vilotillståndet samt förändrat 

synkroniseringsmönster av gammavågor (Cahn & Polich, 2006). En ökning av gammavågor 

har även varit påtaglig i en studie av Lutz, Greischar, Rawlings och Davidson (2004). De 

studerade buddhister från Nyingmapa- och Kargyupa-traditionen och registrerade EEG under 

ett meditationstillstånd kallat ovillkorlig kärlek och omtänksamhet. En meditationsform där 

utövaren framkallar denna känsla och riktar den mot alla medvetna varelser. Resultaten 
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visade på stor skillnad mellan kontrollgruppen och de avancerade meditationsutövarna vad 

gäller utövarnas höga amplituder av gammavågor. Vidare så menar Lutz m fl. (2004) att så 

hög gammaaktivitet aldrig påvisats tidigare annat än hos människor med patologisk 

bakgrund. Dessa gammavågor av högre amplitud (gamma power) var signifikant högre 

jämfört med kontrollgruppen. I överensstämmelse med att affektiva och 

uppmärksamhetsrelaterade processer kan tränas upp och orsaka neurala förändringar så fann

de att meditationserfarenhet korrelerade med gamma power uppmätt under vilotillståndet 

(Lutz m fl., 2004).

Genom att registrera syreöverskott med fMRI-scanner som påverkat syremolekylerna 

med ett kraftigt magnetfält skapas en bild över var det är aktivitet i hjärnan (Nyberg, 2009). 

Studier som använder sig av denna metod är färre men en studie som använt sig av just sådan 

teknik jämförde vipassanautövare med kundaliniutövare, där den gemensamma aktiva 

strukturen var cingulum cortex. Annars visade reviewartikeln med Cahn och Polich (2006) på 

att de båda typerna av meditation var kopplade till olika aktivitetsmönster. En nyare studie 

(Hölzel m fl., 2007) där vipassanautövare testades med fMRI och jämfördes med en 

kontrollgrupp, fann något överraskande resultat. De fann signifikant ökad aktivitet i 

områdena anteriora cingulum cortex (ACC) och dorso-mediala prefrontala cortex (dmPFC)

av båda hemisfärerna under meditationstillståndet jämfört med kontrollgruppen. Intressant 

här är att Hölzel m fl. (2007) ansåg det troligt att strukturer i standardnätverksläget default 

mode network (DMN) (mediala prefrontala cortex (mPFC), posteriora cingulum cortex 

(PCC), och precuneus) skulle minska i aktivitet i jämförelse med kontrollpersonerna. Detta då 

en viktig del av meditationsträningen består av att minska frekvensen av automatiska tankar 

och dagdrömmar vilket anses vara kopplat till DMN. Att mPFC ökade i aktivitet i antas vara 

relaterad till utövarnas förbättrade förmåga att upptäcka och identifiera olika känslor. Den 

signifikanta ökningen av aktivitet i rostrala ACC antas vara relaterad till utövarnas förbättrade 

förmåga att processa distraherande händelser under meditationen. Rapporter från deltagarna 

bekräftar också det antagandet, utövarna skilde sig från kontrollgruppen då de rapporterat in 

att de känt högre kontinuitet i uppmärksamheten och känt mindre uttråkning. Resultaten 

anses visa på att mindfulnessutövning leder till förbättrad känslo- och 

uppmärksamhetsreglering (Hölzel m fl., 2007).

Två studier tyder även på att mindfulnessutövning kan orsaka strukturella förändringar 

av hjärnan genom ökad tjocklek av grå substans i uppmärksamhetsrelaterade områden (Lazar 

m fl., 2005; Pagnoni m fl., 2007). I studien av Lazar m fl. (2005) så jämfördes 
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mindfulnessutövare med en kontrollgrupp där resultatet visade ökad grå substans i PFC och 

höger anteriora insula. De fann även en korrelation mellan ålder och tjocklek på cortex över 

prefrontala områden - en upptäckt som senare även bekräftades av Pagnoni m fl. (2007). I 

den senare studien så var effekten av meditation mest påtaglig i strukturen putamen, vilket är 

en subkortikal struktur kopplad till uppmärksamhetsprocessande. Resultaten tyder på att 

mindfulnessutövning kan skydda mot åldersrelaterade kognitiva och neurala försämringar 

(Pagnoni m fl., 2007).

Nyare studier av effekten av mindfulnessmeditation på hjärnfunktioner 

Electroencefalografi-studier

Det är svårt att utifrån tidigare studier avgöra ett samband mellan delta och 

mindfulness. Delta är kopplat till sömn och mest förknippat med något patologiskt när det 

förekommer i vaket tillstånd, men nyare studier har pekat mot förändringar av delta under 

meditation (Travis & Shear, 2010). I en studie av Cahn m fl. (2010) har en minskning av 

frontallobs-delta påvisats. Minskningen var mest påtaglig hos de försökspersoner som inte 

rapporterade att de varit trötta under meditationen. Än mer intressant var att forskarna även 

upptäckte en mycket stor ökning av gamma från parietala-occipitala loberna. Dessa resultat 

bekräftar tidigare nämnd studie av Lutz m fl. (2004) beträffande meditationens koppling till 

gammavågsökning.

I studien av Cahn m fl. (2010) var 16 deltagare rekryterade från ett vipassanacenter och 

hade som minst mediterat varje dag i ett år och i snitt hade deltagarna praktiserat meditation i 

20 år. EEG-mätning skedde under meditation och i ett kontrolltillstånd som syftade till att 

motsvara ”vardagstänk” där de ombads att låta tankarna vandra fritt kring emotionellt 

neutrala minnen. Efter att deltagarna varit i något av de två tillstånden i 21 minuter så 

avslutades det genom en ljudserie från hörlurarna de bar. 

Cahn m fl. (2010) antog att vipassanautövning borde leda till en förbättrad medvetenhet 

av extern och intern stimuli samt minska automatisk reaktivitet. Därför förväntade de sig en 

ökning av frontallobs-theta och alfa under meditation samt en ökning av gammaaktivitet 

jämfört med kontrolltillståndet. Resultaten visade på att vipassanameditation kan leda till en 

minskning av frontallobs-delta power och även på en mycket stor ökning av gamma från 

parietala-occipitala loberna. Gamma power är kopplat till selektiv och perceptuell 
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uppmärksamhet och antas även till att binda samman intryck till en sammanhängande 

upplevelse (Cahn m fl., 2010). Skillnaderna mellan kontrolltillståndet och 

meditationstillståndet av gamma förklarades som en följd av kroppsscanningen som är 

karaktäriserande för vipassana och/eller att det är en följd av en mer generell ökning av 

perceptuell och sensorisk klarhet samt minskning av automatiska reaktioner (Cahn m fl., 

2010). Ökad gamma kopplat till meditation har som nämnts även påträffats i en studie med 

tibetanska munkar (Lutz m fl., 2004) vilket Cahn m fl. (2010) anser styrker resultaten i denna 

studie. De påpekar dock skillnad i meditationstekniken även om det också finns likheter då 

Lutz m fl. (2004) ansåg att meditationstillståndet i deras studie kan klassas som öppet 

observerande meditation, ett medvetandetillstånd utan objekt. Vidare så var minskningen av 

frontallobs delta tydligast hos de utövare som rapporterat in minst dåsighet under 

meditationen. Det antas tyda på att minskningen var kopplad till ökad medvetenhet/vakenhet 

under meditationen jämfört med kontrolltillståndet (Cahn m fl., 2010 ).

Då studien av Cahn m fl. (2010) saknade en kontrollgrupp så kan resultaten inte direkt 

knytas till själva meditationsutövandet. Dock fann de en signifikant korrelation mellan den 

uppgivna längden av meditationsutövning per dag och ökningen av gamma vilket indikerar 

varaktiga förändringar. En annan brist som de påpekar är att utövarna i den här studien hade 

problem att förbli i vilotillståndet när de blundade och satt i meditationsställning. De 

rapporterade att de hade svårigheter att undgå att automatiskt hamna i meditation. 

Oddballparadigmstestet.

Ett sätt att mäta förändringar i hjärnaktivitet relaterat till någon händelse är att studera 

EEG-mönstret före och efter denna händelse/stimuli. En eventuell skillnad i EEG-mönstret 

benämns som antingen positiv eller negativ samt efter tiden från händelsen i antal 

millisekunder (P100: 100ms efter händelsen). Positiva (P100,P200...) eller negativa (N100, 

N200...) potentialer i jämförelse med tillståndet före händelsen fås fram genom 

sammanslagning av flera EEG-mätningar. Denna metod, att undersöka event related 

potential-mönster (ERP-mönster) har en väldigt god temporalupplösning, men det är svårt att 

fastställa från var i hjärnan potentialer genererats (Nyberg, 2009). I en studie av Cahn och

Polich (2009) visades genom analys av ERP att mindfulnessmeditation leder till minskad 

respons på stimuli. Sexton vipassanautövare från Goenka-traditionen med lång 

meditationserfarenhet (mv=20 år) deltog i studien. Dessa visade på minskad automatisk 

reaktivitet och minskat utvärderande processande (evaluative processing) till 
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uppmärksamhetskrävande stimuli. Detta påvisades genom ett oddball-ljudtest under 

meditation med en minskad frontallobs P300a till distraherande stimuli. Forskningen på 

mindfulnessmeditation har visat på kopplingen till prefrontala områden och flera studier 

stärker antagandet om uppmärksamhetsrelaterad aktivitetsökning i detta område. ERPs 

används för att undersöka meditationstillstånd och P300 karaktäriseras av minnes- och 

uppmärksamhetsprocessande (Cahn & Polich, 2006). P300a antas framkallas genom frontal 

neural aktivitet från uppmärksamhets-mekanismer som är stimulusdrivna och kännetecknas 

av att de är relaterade till minnes- och uppmärksamhetsprocesser. P300b visar neural 

temporal-parietal aktivitet som antas reflektera resursfördelning som bidrar till den

efterföljande minnesbearbetningen (Cahn & Polich, 2009). Mot bakgrund av detta utfördes 

ett passivt oddball-ljudtest.

I studien med Cahn och Polich (2009) ombads deltagarna sitta med hörlurar på både 

under meditation och kontrolltillståndet. Serien av oddball-ljud gavs till deltagarna för att 

framkalla ERPs och bestod av 250 stimuli från tre olika frekvenser, standardton på 500 Hz 

(omfattade 80 % av ljuden), en ofrekvent (oddball) ton på 1000 Hz (10 %) och ett 

distraherande oljud (10 %). Deltagarna ombads också att fylla i ett formulär mellan de olika 

experimentförhållandena för att kontrollera dåsighet och trötthet samt hur djupt de 

mediterade (Cahn & Polich, 2009).

Resultaten visade förutom minskad frontallobs P300a till distraherande stimuli även 

minskad frontallobs N100 amplitud och P200 amplitud till distraherande stimuli och detta 

under meditationen. Vidare så var minskningen av P300a mest påtaglig hos de 

meditationsutövare som rapporterade mest tid av daglig meditation. Resultaten tyder på en 

minskning av neurofysiologiska processer som understödjer uppmärksamhetsinvolverande 

som är framkallat av oväntad och distraherande stimuli (Cahn & Polich, 2009).

Cahn och Polich (2009) fann även att minskningen av P300a under meditationen var 

minst i deltagarna som rapporterat mest daglig meditationspraktik, vilket stärker effekternas 

koppling till just meditationen. Minskning av P300a till distraherande stimuli under 

meditationen jämfört med kontrolltillståndet antas bero på att uppmärksamhetsresurser inte är 

lika involverade i ett stimulusdrivet aktiverande. Forskarna nämner också att andra liknande 

studier på personer med ADHD visar på fynd som är de motsatta i jämförelse med denna 

studie. Vilket förutom att stärka resultaten i denna studie även medför intressanta kliniska 

möjligheter (Cahn & Polich, 2009). 
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Testet med Cahn och Polich (2009) replikerades senare av Cahn m fl. (2013) med 

skillnaden att efter det passiva ljudtestet så fick deltagarna göra om testet, fast nu ombads de 

att genom en knapptryckning på en musknapp svara då de hörde oddball stimulit (på 1000 

Hz), men att inte trycka vid övriga ljud. Det krävdes således en aktiv respons från deltagarna i 

denna omgång. Som i den tidigare studien så presenterades i den här studien med Cahn m fl. 

(2013) ljudserien först passivt i kontrolltillståndet och under meditation. Därefter så 

presenterades ljudserien ännu en gång då deltagarna ombads att trycka på en knapp då de 

upptäckt oddball-ljudet. I studien av Cahn m fl. (2013) så fann de under meditationstillståndet 

ökande alfa power till standards men inte till de övriga ljuden. Det kan jämföras med tidigare 

resultat av en ökning av N1 amplitud till standards i studien med Cahn och Polich (2009). 

Detta föreslås bero på en ökad förmåga att processa dessa stimuli. De fann en 

thetafassynkronisitet till standardstimuli under meditationen som var signifikant i jämförelse 

med kontrolltillståndet. Dessa resultat är i linje med de förmodade effekterna av vipassana 

som bland annat bör öka den sensoriska klarheten. Ett annat intressant resultat från studien 

var en signifikant relation mellan antalet år med daglig meditation och gamma power effekt. 

Resultatet kan därför tolkas att effekterna sträcker sig utöver själva meditationstillståndet och 

även ger varaktiga förändringar till följd av mindfulnessmeditationen.

Forskarna i studien med Cahn m fl. (2013) menar att resultaten i studien stödjer 

uppfattningen om vipassana som en metod för att minska automatisk reaktivitet till stimulus. 

Genom minskad automatisk hjärnaktivitet till distraherande stimuli sker processandet mer 

utbrett i det kortikala nätverket med ett minskat aktivitetsbehov i frontala kretsarna som följd. 

En brist med studien av Cahn m fl. (2013) är att ingen kontrollgrupp finns. En annan att 

deltagarantalet är ganska litet. Cahn m fl. (2013) påtalar att vissa hade svårt att undgå att 

automatiskt övergå i meditation under vilotillståndet, vilket troligen påverkades av att de satt 

i meditationsställning i alla förhållanden.

Uppmärksamhetsblinktestet.

I tidigare nämnda studie med Cahn & Polich, (2009) har resultat presenterats som 

stödjer antagandet att mindfulnessutövning tycks leda till en förändring av 

uppmärksamhetsprocesser genom minskning av P300a till distraherande stimuli. Två andra 

studier (Slagter m fl., 2007; Slagter m fl., 2009) bekräftar antagandet om att 

mindfulnessmeditation leder till att uppmärksamhetsnätverk förändras och inte blir lika 

involverade i stimulusdrivet aktiverande. Studier av Slagter m fl. (2007) visade på en 



Effekten av mindfulnessmeditation på hjärnan 18

minskad tendens hos vipassanautövare att fastna på ett objekt dit uppmärksamheten är riktad

och ökad möjlighet att därmed upptäcka även ett efterföljande stimuli. Studierna är gjorda 

genom användandet av ett test kallat uppmärksamhetsblink-testet. I en senare studie av och 

Slagter m fl. (2009) så redovisades även annan data som tyder på att framgång i testet är 

kopplat till en thetafaslåsning.

Från studierna med Slagter m fl. (2007) och Slagter m fl. (2009) var deltagarna 

rekryterade från ett vipassanacenter där de just genomgått en tre månader lång retreat. Dessa 

17 jämfördes med en kontrollgrupp av 23 personer som helt saknade tidigare erfarenhet av 

meditation. Förutom retreaten så hade deltagarna viss meditationserfarenhet sedan tidigare, 

men denna hade ingen betydelse för resultatet när förmåga i testet jämfördes med tidigare 

erfarenhet. Testet var en serie med bokstäver och siffror som kom efter varandra i snabb följd 

på en datorskärm som testpersonen ombads observera. När siffrorna uppmärksamts så 

registrerades detta genom en knapptryckning. Bokstäverna var kvar på bildskärmen i 50 ms 

och tiden mellan dessa var 34 ms. Tiden mellan T1 och T2 kunde vara antingen 336 ms eller 

på 672 ms. Efter en serie där T1 och T2 presenterats så ombads deltagarna att berätta vilka 

dessa siffror var (Slagter m fl., 2007; Slagter m fl., 2009).

Resultaten visar en signifikant minskning av uppmärksamhetsblink (det vill säga att 

deltagaren missar T2) för utövarna jämfört med kontrollgruppen. Resultaten visade att 

möjligheten att upptäcka två identiska objekt som följs tätt efter varandra tycks minska i 

relation till graden av P300b-amplituden till det första objektet. Tendensen att missa T2 antas 

bero på en begränsning av uppmärksamhetsresurserna så att för mycket resurser går till att 

processa T1, vilket visades genom hög amplitud av P300b (Slagter m fl., 2007; Slagter m fl., 

2009). Resultaten visade att de utövare som hade den mest påtagliga minskningen av 

uppmärksamhetsresurser till T1 (visad genom minskning av P300b) generellt hade mindre 

antal uppmärksamhetsblink (Slagter m fl., 2009). En ökning av thetafaslåsning korrelerade 

med användandet av minst resurser till T1 hos de som lyckats uppmärksamma både T1 och 

T2 i båda grupperna (Slagter m fl., 2009). Resultaten ansåg Slagter m fl. (2009) visa ett direkt 

samband mellan resurser som går till att processa T1, som påvisades genom P300b 

amplituden, och mellan uppmärksamhetssystemets förmåga att processa ny information som 

reflekteras av thetafaslåsningen till T2. Thetafaslåsningen antas reflektera aktivitet i 

arbetsminnet vilket är i linje med studier som visar hur personer med sämre arbetsminne 

också presterar sämre i testet. Vidare så föreslår de att minskningen av P300b speglar 

vipassanautövares mål att minska ”gripandet” av objekten i medvetandet, samt att ökningen 
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av thetafaslåsningen speglar utövarnas ökade förmåga till att processa erfarenhet från 

ögonblick till ögonblick (Slagter m fl., 2009). Resultaten tyder på att mindfulnessmeditation 

leder till varaktiga förändringar vad gäller användandet av uppmärksamhetsresurser. 

Mindfulnessmeditation och hjärnans standardnätverksläge.

Mindfulnessmeditation tycks resultera i ökad gamma (Cahn m fl., 2010; 2013; Lutz m 

fl., 2004) och gamma är kopplat till aktivitet i prefrontala noder av det som kallas default

mode network (DMN) eller standardnätverksläget (Berkovich-Ohana m fl., 2012). Detta 

område reflekterar hjärnans vilotillstånd och är inte involverat under 

uppmärksamhetskrävande test. Området är kopplat till medvetandegraden och antas ha 

betydelse för att fastställa graden av medvetenhet hos patienter med störningar i medvetandet 

såsom i koma. Dock är det oklart exakt vilka områden som omfattas av DMN men viktigast 

är PCC/precuneus och mPFC. Andra områden som innefattas av DMN är ACC och tempero-

parietala cortex. Förändrad aktivitet i PCC/precuneus är också kopplat till sömnstadierna 

genom att dess aktivitet tydligt skiljer sig mellan de olika stadierna, vilket stärker antagandet 

om dess betydelse för grad av medvetande. Vidare så är störningar i DMN kopplat till bland 

annat schizofreni, ADHD och autism. DMN består främst av frontala områden förknippade 

med självreflektion, där de primära förbindelserna går genom PCC/precuneus samt tempo-

parietala områden förknippade med minne. PCC/precuneus område har också visat högre 

aktivitet hos personer med ökad benägenhet till episoder av dagdrömmar och mind wandering

(Guldenmund, Vanhaudenhuyse, Boly, Laureys, & Soddu, 2012). Aktivitet i DMN sker när 

hjärnan är kopplad i ”friläge” öppet för dagdrömmar och automatiska tankar, vilket är nära 

förknippat med det självrefererande processandet (Berkovich-Ohana m fl., 2012). Det

självrefererande processandet utmärks av att stimuli upplevs som starkt relaterat till den egna 

personen. Exempel på stimuli är bilder på oss själva eller på huset vi växt upp i till skillnad 

från bilder på främlingar och okända hus. Vad som avgör om processandet av stimuli är 

självrefererande är med andra ord den emotionella attityden till stimulit och om det väcker en 

känsla av samhörighet. Områden starkt kopplade till uppgifter ämnade att mäta detta är 

mediala orbitala PFC, ventro-mediala PFC, ACC, dorso-mediala PFC, PCC och retro-

spleniala cortex (RSC) (Northoff, Heinzel, Greck, Bermpohl, Dobrowolny, & Panksepp, 

2006).

Kärnan i de buddhistiska traditionerna som vipassana och zen är att utövaren i olika 

grader direkt upplever avsaknaden av ett själv. I en studie av Berkovich-Ohana, Glicksohn
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och Goldstein (2012) så antogs därför en förändring av aktivitet i DMN till följd av 

mindfulnessutövningen. De fann minskad aktivitet av DMN mellan vilotillståndet och 

tidsuppskattningstestet, vilket registrerades genom minskad gamma power över frontala och 

mediala områden av cortex.

Berkovich-Ohana m fl. (2012) testade 36 vipassanautövares möjliga förmåga att minska 

det självrefererande processandet genom EEG-mätningar av tre skilda förhållanden. Dessa 

förhållanden var ett vilotillstånd, ett då deltagarna gjorde ett test där de uppskattade tiden

samt ett meditationstillstånd. Meditationsutövarna delades också in i tre grupper beroende på 

erfarenhetsgrad av mindfulness och den gruppen med längre tids praktiserande hade ett snitt 

på 7556 timmar (SD 5027 t, spann 3870–23000 t) vilket motsvarar ca 20 års erfarenhet med 1 

timmes meditation per dag. Dessa jämfördes mot en kontrollgrupp på 12 deltagare utan

tidigare erfarenhet av meditation. Testet bestod av ett 5 minuter långt vilotillstånd som var 

tänkt att motsvara tillståndet i hjärnan som är kopplat till DMN. Sedan följde testet för 

uppskattning av tidsintervaller som har avsikten att involvera DMN. Deltagarna ombads 

trycka på en knapp efter ett pip då de antog att antalet sekunder var antingen 4, 8, 16 eller 32 

beroende på vilket av dessa som slumpmässigt presenterats. 

Berkovich-Ohana m fl. (2012) fann en ökning av gamma power i det högra parietala 

occipitala området under vilotillståndet jämfört med kontrollgruppen. Den här skillnaden var

den enda signifikanta under vilotillståndet. Parietala occipitala området är kopplat till ökad 

uppmärksamhetsförmåga och en ökning av gamma i detta område har även påträffats i en 

studie med Cahn m fl. (2010). Dessa resultat stärker antagandet om att mindfulnessmeditation 

resulterar i varaktiga förändringar i hjärnan (Berkovich-Ohana m fl., 2012). En jämförelse 

mellan mindfulnessutövarna och kontrollgruppen visade minskning av gammaaktivitet från 

frontalloben som i huvudsak var höger lateraliserad av mindfulnessutövarna under 

meditationstillståndet, men även vilotillståndet. Området är relaterat till självrefererande

narrativ och aktivitet i DMN. De fann även en positiv korrelation mellan hur djupt de 

praktiserande angav att de mediterade och frontallobs gamma power under meditation. Dock 

påträffades inga skillnader som var relaterade till de tre olika erfarenhetsnivåerna och här 

skiljer Berkovich-Ohana m fl. (2012) från Cahn m fl. (2010) som fann en korrelation mellan 

erfarenhetsnivå och gammaaktivitet i det högra parietala-occipitala området. Summan av 

resultaten tyder på att mindfulnessmeditation förändrar gammaaktiviteten i främst högra

parietala-occipitala och frontala områden oavsett erfarenhetsnivån av mindfulnessutövarna

(Berkovich-Ohana m fl., 2012). Studien tyder på att en förändring i det självrefererande
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processandet sker från ett självnarrativt fokus till ett erfarenhetsmässigt (mer inriktat till nuet) 

fokus förhållandevis tidigt, i den här studien inom de första 1000 timmarna. Vilket betyder att 

det kan vara tillräckligt med ca 2-3 års meditation för få en minskning av aktivitet i 

hjärnområden relaterat till de för många viktiga skälen till meditation. Dessa effekter går även 

utöver att endast vara under meditationen, vilket är i linje med syftet med 

meditationsutövningen, att övningen så att säga smittar av sig på det övriga livet (Berkovich-

Ohana m fl., 2012). 

Jämfört med tidigare nämnda studier i uppsatsen så har Berkovich-Ohana m fl. (2012) 

många deltagare i studien, totalt 48 varav 36 vipassanautövare med olika mängd 

meditationserfarenhet. Det resulterade i det här fallet att uppmätta effekter inte kunde 

härledas till de olika erfarenhetsnivåerna av mindfulnessutövningen och resultaten tyder på 

de registrerade effekterna sker förhållandevis tidigt. Dock lämnar studien öppet för vad en 

mer homogen grupp hade visat. 

Studier med funktionell magnetkamera

I en studie av Pagnoni, Cekic, och Guo, (2008) testades 12 mindfulnessutövare från zen-

traditionen mot en kontrollgrupp i ett ordtest. Detta gjordes då de låg i en fMRI-scanner som 

registrerade områden med mest syre genom mätningar av så kallad BOLD-signal Blood 

Oxygen Level Dependent. Ordtestet syftade till att starta konceptuella associationer där 

Pagnoni m fl. (2008) antog att zenutövningen borde resultera i ett mer kontrollerat 

behandlande av den automatiska kaskad av konceptuella associationer triggade av ordtestet 

jämfört med kontrollgruppen. Zenutövarna visade sig ha en påtagligt minskad varaktighet av 

aktivitet i ett område som är kopplat till språkförmågan efter det att ord presenterats under ett 

meditationstillstånd. 

De 12 zenutövarna och de 13 personerna i kontrollgruppen som saknade erfarenhet av 

meditation, skulle fokusera på andningen samtidigt som de svarade på om ord var riktiga 

engelska ord eller påhittade ord utan mening. Båda grupperna gavs samma instruktioner, att 

fokusera på andningen och att återgå till andningen om de upptäckte att de hade 

uppmärksamheten på tankar, känslor eller sensationer. Ett kryss var placerat ovanpå en skärm 

i fMRI-scannern där de ombads fästa blicken och på skärmen presenterades sedan orden då 

och då. Med vänstra handens pek- eller långfinger kunde de genom att trycka på en knapp 

skilja på riktiga engelska ord och påhittade för att sedan återgå till meditationen. 
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Zenmeditation karaktäriseras av disciplinerat uppmärksamhetsreglerande, ett tillstånd 

av medvetenhet med minskad konceptuellt innehåll (Pagnoni m fl., 2008). Pagnoni m fl.

(2008) antog en minskning av aktivitet i DMN i ett ordtest vilket också visade sig stämma. 

Det mest påtagliga resultatet var i vänstra gyrus angularis och vänstra frontala gyrus 

superiora, områden i vänstra inferiora parietala loben (IPL). Noderna som var aktiva under 

ordtestet var avgränsade till att omfatta vänstra hemisfären och då speciellt gyrus angularis 

vilket är områden starkt kopplade till språkförmågan (Pagnoni m fl., 2008). Pagnoni m fl.

(2008) anser det troligt att den minskade varaktigheten av aktivitet i områden ansvariga för 

konceptuellt processande är en följd av zenutövningen. Detta eftersom den praktiken bland 

annat syftar till en minskning av samt ökad kontroll över det spontana flödet av tankar. 

Forskarna anser att studien bidrar till ökad kunskap inom forskningen av mind-wandering och 

stimuli-oberoende tankar och mer specifikt: neurala korrelat till konceptualiserande under 

meditation. Vidare nämner de forskningområdets relevans för att förstå och bota olika 

psykiska tillstånd som kännetecknas av överdrivet grubblande, som till exempel depression 

och ångest. Resultaten anses stödja antagandet om att zenmeditation förbättrar förmågan att 

reglera spontan mental aktivitet (Pagnoni m fl., 2008). Förbättringar till en eventuell liknande 

studie anser Pagnoni m fl. (2008) vara en större grupp än den de hade på 12 plus 13 deltagare. 

En skillnad i jämförelse med andra studier, som till exempel studien av Berkovich-Ohana m 

fl. (2012) är att här får kontrollgruppen exakt samma instruktioner i stället att som i andra 

studier välja att låta kontrollgruppen endast delta i vilotillståndet. Detta motiverades med att 

meditationsformen var enkel och samstämmiga förhållanden gjorde det lättare att koppla 

skillnader i hjärnaktivitet till just meditationen. Dock finns i studien med Pagnoni m fl. 

(2008) ingen redogörelse av förberedande träning i meditation inför studien vilket en senare 

studie med Taylor m fl. (2012) använt sig av. 

I en studie av Brewer, Worhunsky, Gray, Tang, Weber och Kober (2011) stärks 

antagandet om förändrad aktivitet i DMN till följd av mindfulnessutövning. Brewer m fl. 

(2011) visade hur mPFC och PCC som är två viktiga områden av DMN var mindre aktiva hos 

praktiserande än i kontrollgruppen. Studien gjordes på 12 personer med erfarenhet av längre 

tids praktiserande av mindfulness samt en kontrollgrupp bestående av tretton volontärer. De 

undersöktes med fMRI-kamera för att upptäcka skillnader i hjärnaktivitet under fyra 

förhållanden. Dessa innefattades av tre meditationstillstånd, koncentration, kärleksfull 

omtänksamhet och öppen medvetenhet (choiceless awareness) samt ett vilotillstånd (Brewer 

m fl., 2011).
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Minskning av aktivitet i mPFC och PCC i DMN påträffades i alla 

meditationstillstånden samt även vilotillståndet. Vidare så kunde de även påvisa skillnader 

som tyder på förstärkta kopplingar mellan PCC och områden involverade i kognitiv kontroll 

och arbetsminne. Tillsammans med att de praktiserande rapporterade betydligt mindre 

perioder av mind-wandering under de olika tillstånden så tycks resultaten tyda på att de 

underliggande neurala processerna av mindfulness är kopplade till förändring av aktivitet och 

förbindelser i DMN (Brewer m fl., 2011).

I studien med Brewer m fl. (2011) har de valt att ha en kontrollgrupp som också deltog i 

meditationstillstånden vilket bidrar till att resultaten tyder på att mindfulnessutövning kan 

skapa bestående neurala förändringar och kognitiv reorganisation. Studien visar även på 

resultat som tyder på en ökad förbindelse/ funktionell konnektivitet mellan PCC och dorsala 

anteriora cingulum cortex (dACC). Minskad aktivitet mellan PFC och dACC har i studier 

visat sig vara kopplat till ADHD, vilket Brewer m fl. (2011) anser medföra intressanta 

kliniska möjligheter för mindfulness. Dock finns det några begränsningar i denna studie. 

Brewer m fl. (2011) påpekar att den har en ganska moderat storlek med totalt 25 deltagare 

vilket gör det svårare att upptäcka mindre skillnader mellan tillstånden. En annan svaghet 

som de påpekar är validiteten i de subjektiva förstapersonsrapporterna av hur ofta de 

upplevde dagdrömmeri och mind-wandering. Jämfört med hur tidigare nämnda studier 

rapporterat metod har de inte preciserat vad för typ av mindfulnesstradition som utövades.

I en studie av Taylor m fl. (2012) bekräftas föregående studie av Brewer m fl. (2011) 

vad gäller betydelsen av mPFC i mindfulnessmeditation och studien visar på minskad 

förbindelse mellan noder i mPFC och andra regioner i DMN i jämförelse med 

kontrollgruppen. Studien av Taylor m fl. (2012) avsedd att mäta funktionell konnektivitet

bestod av 13 erfarna (mv=1709 timmar) zenutövare rekryterade från ett meditationscenter 

som jämfördes med 11 deltagare utan erfarenhet av meditation vid rekryteringen. 

Kontrollgruppen deltog i en 1 vecka lång mindfulnessintroduktion bestående av daglig 

övning i mindfulness och 20 minuters meditation. De utförde därefter ett test som bestod utav 

två omgångar i perioder av 6 minuter där deltagarna ombads att vila samtidigt som de höll 

uppmärksamheten riktad mot ett kryss på en skärm i fMRI-scannern. Mellan dessa tester i 

vilotillstånd utfördes sessioner av olika experiment med syfte att förhindra bland annat 

uttråkning eller att vilan går över i andra tillstånd som sömn. Dessa tester redovisas dock inte 

i studien.
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Då mindfulnessutövning borde förändra kognitiva processer kopplade till DMN så 

antog Taylor m fl. (2012) att förbindelsen mellan regioner inom DMNs noder skulle vara 

svagare, något som också resultaten visade. De antog också en minskning av kopplingarna 

mellan mPFC och områden som innefattas av DMN vilket också studien till viss del visar. 

Men i vissa områden ökade också förbindelsen hos utövarna. Starkare funktionell förbindelse 

mellan högra inferiora parietala loben (IPL) och dlPFC uppmättes. Antydningar på en sådan 

förbindelse gjordes även i tidigare nämnd äldre studie (Lutz m fl., 2004) av buddhistiska 

meditationsutövare som visade på ökad gamma-synkronisitet mellan mediala prefrontala 

loben och parietala områden under vilotillståndet. Den ökade förbindelsen antas vara 

relaterad till effekter av meditationsutövningen i termer av emotionella resurser och 

medveten närvaro i nuet. De fann även en svagare förbindelse/koppling mellan vänstra IPL

och dmPFC hos utövarna. Taylor m fl. (2012) antar att den här svagare förbindelsen har att 

göra med meditationsutövarnas förmåga till minskat analytiskt självreferererat processande.

Det tydligaste resultatet från den här studien är att mindfulnessutövarna skilde sig 

signifikant i jämförelse med kontrollgruppen vad gäller skillnad i förbindelse mellan regioner 

i DMN. Vidare så hävdar Taylor m fl. (2012) att fynden tyder på att mindfulnessutövning 

leder till förändringar i DMN som sträcker sig utöver meditationstillståndet och även leder till 

varaktiga förändringar i hjärnan. Taylor m fl. (2012) anser dock att studien inte exkluderar 

andra möjliga orsaker till de uppmätta skillnaderna mellan zenutövarna och kontrollgruppen 

som exempelvis personlighet och livsstil, samt att deras metod för att registrera skillnaderna i 

hjärnan inte kunde mäta orsaksrelationerna mellan regionerna i DMN.

Mindfulnessmeditation och reaktion på smärta. 

Enligt gamla buddhistiska skrifter så bearbetas smärtupplevelser av två processer, 

direkta sensationer samt den efterföljande negativa mentala behandlingen av 

smärtsensationerna. Den andra delen av smärtan ska vara möjlig att ta bort genom meditation. 

Mot bakgrund av detta testade Grant, Courtemanche, och Rainville (2011) hur zenutövarna 

reagerade på smärta under icke-meditativt tillstånd. Jämfört med kontrollgruppen så fann de 

med fMRI-kamera under smärtinduktionen minskad aktivitet i PFC, amygdala och 

hippocampus samt ökad aktivitet i ACC, thalamus och insula. De fann även en frånkoppling 

mellan dlPFC och dACC. Forskarna anser att resultaten tyder på att zenutövningen förändrar 

upplevelsen av smärtan. 
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Studien av Grant m fl. (2011) bestod utav 13 zenutövare som jämfördes med 9 

deltagare utan tidigare erfarenhet av meditation. I testet så utsattes de för stötvisa 

smärtinduktioner av värme på olika platser av vaden där varje plats utsattes två gånger i en 

pseudorandomiserad följd. Hjärnaktivitet registrerades sedan genom fMRI-kamera i vilken de 

ombads blunda och uppmärksamma stimuli som de normalt gör och zenutövarna ombads 

specifikt att de inte skulle meditera under testet.

Då zen karaktäriseras av minskat värderande och kognitiv bearbetning så antog Grant 

m fl. (2011) att det borde resultera i ett mindre involverande av prefrontala cortex. 

Zenutövningen leder till minskat värderande av erfarenheter och till att ta bort djupt rotade 

betingade beteenden genom observerande av direkta erfarenheter på ett icke-dömande vis. 

Detta ansåg forskarna borde resultera i minskad aktivitet i laterala PFC och mediala PFC 

under smärtinduktionen (Grant m fl., 2011). Resultaten visade på minskad aktivitet i PFC 

men även i amygdala och hippocampus, områden i hjärnan kopplade till exekutiva, 

emotionella respektive värderande funktioner. Mer specifikt så var det dorsolaterala PFC som 

minskade i aktivitet för utövarna och ökade i aktivitet för kontrollgruppen. PFC är ett område 

som är nära kopplat till smärtstudier och reflekterar högre kognitiva processer såsom 

arbetsminne och bearbetning av stimuli. Vidare fann Grant m fl. (2011) en minskad aktivitet i 

dACC, ett område kopplat till kognitivt övervakande (monitoring), samt insula som i samspel 

med ACC är förknippat med medvetenhet över kroppsliga sensationer. Minskningen av 

aktivitet i dACC och insula antar Grant m fl. (2011) delvis reflektera den icke-dömande 

attityden i meditationen. Intressant var också frånkopplingen av dlPFC och dACC som antas 

bero på minskningen av output från prefrontala loben som troligen ligger bakom den lägre 

smärtkänsligheten hos zenutövarna. Det påträffades även en korrelation mellan grad av 

smärtkänslighet och reducerad förbindelse mellan dlPFC och dACC hos utövarna, men inte 

hos kontrollgruppen. Vidare så hade utövarna med mest erfarenhet störst aktivitetsminskning. 

Totalt sett så stödjer resultaten forskarnas antagande om minskad smärtupplevelse till följd av 

mindfulnessmeditation och antas bero på en frånkoppling av områden relaterade till kognitiv 

bearbetning och sensorisk registrering av smärtan. Resultaten pekar också mot att 

mindfulnessutövningen leder till varaktiga förändringar i hjärnan (Grant m fl., 2011).

Jämfört med tidigare nämnda studier så har Grant m fl. (2011) inte undersökt skillnader 

under själva meditationstillståndet utan endast i ett icke-meditativt tillstånd. Intressant hade 

varit att även göra testet under ett meditationsförhållande och mäta dess inverkan i dACC och 

insula samt att mäta aktivitet under vilotillstånd. En annan brist är att de precis som i de flesta 
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tidigare studier nämnda i uppsatsen inte kan vara säkra på hur andra faktorer såsom livsstil

och predispositioner inverkat på resultaten.

Effekten av mindfulnessmeditation på hjärnstrukturer

Inom flera områden så har det upptäckts hur intensiv övning leder till en ökning av 

grå substans i hjärnområden som är kopplade till uppgiften (Hölzel m fl., 2008). Grå substans 

refererar till cortex, där grå beskriver den färg som denna del av hjärnan präglas av. Cortex

innehåller en hög del cellkroppar, dendriter samt vissa axoner medan subkortikala delar 

innehåller mängder av axoner som är täckta av myelin. Myeliniserade axon framstår som 

vitaktig och färgkontrasten har lett till en indelning av grå respektive vit substans eller grey 

and white matter (Nyberg, 2009). I en studie av Hölzel m fl. (2008) bekräftas tidigare fynd av 

Lazar m fl. (2005) som visade hur mindfulnessutövning verkar leda till ökad tjocklek av grå 

substans i högra insula. En struktur som är kopplad till medvetenhet av inre kroppsliga 

sensationer, något som stämmer väl med vipassanautövningen som utmärks av 

kroppsmedvetenhet. Vidare så fann Hölzel m fl. (2008) signifikant mer koncentration av grå 

substans i högra hippocampus samt en ökning av vänstra inferiora temporala gyrus.

Meditationsutövarna var rekryterade från ett vipassanacenter från Goenka-traditionen. 

De var totalt 20 stycken och utövade meditation 2 timmar dagligen med erfarenhet från 2,1 

till 16,1 år (SD 5.0). Dessa jämfördes mot en kontrollgrupp bestående av 20 deltagare utan 

tidigare erfarenhet av meditation med avseende på hjärnstrukturer involverade i meditation 

med hjälp av en MRI-kamera (Hölzel m fl., 2008).

Ett av skälen till studien för Hölzel m fl. (2008) var att undersöka effekten av 

mindfulnessmeditation på subkortikala strukturer då den metod som användes av Lazar m fl. 

(2005) registrerade tjocklek av hjärnbarken utan att mäta förändringar längre in. Detta 

gjordes genom en teknik för att mäta koncentrationen, istället för tjocklek av grå substans hos 

utövarna och jämföra det med en kontrollgrupp. De fann signifikanta skillnader mellan 

grupperna i högra insula, högra hippocampus samt nära signifikans i vänstra inferiora 

temporala gyrus. Förutom det så fann de även andra skillnader som stärker antagandet om att 

förändringarna i hjärnans struktur är orsakad av upprepad meditationsutövning. Inferiora 

temporala gyrus medelvärde av grå substans korrelerade med erfarenhetsnivån av 
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meditationen. Både hippocampus och temporala gyrus har i andra studier visat sig vara aktiva 

under meditation. Vidare så är hippocampus kopplat till förändring av aktivitet i amygdala 

vad gäller dess involverande av uppmärksamhets- och emotionsprocessande. Genom en 

bredare analys av hjärnan fann de även att koncentrationen av grå substans i mediala 

orbitofrontala cortex korrelerade med den uppskattade mängden utövning. Denna region är 

viktig för emotionsreglering i samspel med amygdala. Detta anser Hölzel m fl. (2008) också 

vara i linje med vad vipassanautövning bör leda till, det vill säga en ökad förmåga till 

emotionsreglering. Hölzel m fl. (2008) påpekar att dessa resultat dock inte kan säkerställa att 

ökningen av grå substans inte har orsakats av andra variabler såsom personlighet eller drog-

och alkoholkonsumtion. Det finns även utrymme för att tolka skillnaden av grå substans i 

dessa områden som en följd av att dessa människor var mer benägna att meditera. De anser 

precis som i tidigare nämnda studier att framtida forskning bör använda sig av randomiserade 

grupper.

Vi har sett i tidigare nämnda studier att mindfulnessmeditation förändrar

aktivitetsmönster i områden relaterade till uppmärksamhetsförmågor samt även hur metoden 

tycks leda till ökad koncentration av grå substans hos mindfulnessutövare. Studier har även 

visat hur mindfulnessutövning tycks leda till förbättrade resultat i uppmärksamhetstest såsom 

i studierna med Slagter m fl. (2007;2009) men även i andra uppmärksamhetstester (Grant, 

Duerdena, Courtemanche, Cherkasova, Duncan & Rainville, 2013). Mot bakgrund av detta 

samt att flera studier pekar mot att meditation kan behandla personer med ADHD så gjordes 

en studie av Grant m fl. (2013). De undersökte bland annat relationen av områden kopplade 

till meditation med områden kopplade till ADHD. Resultatet i denna studie visade att 

cingulum, PFC och parietala cortex hade en ökad tjocklek av grå substans hos 

mindfulnessutövarna. 

Studien med Grant m fl. (2013) bestod av en grupp av 18 zenutövare med en 

erfarenhet som varierade mellan 2 och 30 år. Dessa jämfördes med en lika stor kontrollgrupp

med en MRI-kamera som undersökte skillnader i koncentration av grå substans i områden 

relaterade till uppmärksamhet. Undersökningen kompletterades av ett frågeformulär som 

kallas Five Facet Mindfulness Questionnaire (frågeformulär med fem aspekter av 

mindfulness) som syftar till att mäta förmågan att vara mindful. Testet användes sedan för att 

upptäcka eventuella korrelationer mellan rapporterad förmåga av dessa aspekter och tjocklek 

av grå substans.
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Grant m fl. (2013) fann ökad tjocklek av grå substans i cingulum och parietala cortex,

vilket är områden relaterade till uppmärksamhet. Vidare så fann de ett samband mellan 

rapporterat meditationsdjup under meditationstillståndet och antal år de praktiserat 

meditation. De fann även en korrelation mellan rapporterad meditationsdjup och tjocklek av 

frontal-parietala cingulum. Tjocklek i ett område av ACC korrelerade också med rapporterad 

erfarenhetsnivå. Dessa resultat indikerar varaktiga effekter av mindfulnessutövningen (Grant 

m fl., 2013). Zenutövarnas ökade tjocklek i frontal-parietala cingulum visade sig även vara 

samma områden som i andra studier av personer med ADHD verkar minska i tjocklek. 

ADHD kännetecknas av impulsivitet, hyperaktivitet och ouppmärksamhet (Grant m fl., 

2013). Därmed speglar ADHD de motsatta mekanismerna av mindfulnessmeditation vilket 

leder till att antagande om dessa områdens relevans för uppmärksamhetskontroll stödjs, anser 

Grant m fl. (2013). Grant m fl. (2013) påpekar dock att studien lämnar öppet för alternativa 

tolkningar till resultatet som till exempel att förändringarna kan vara orsakade av en 

predisposition för längre tids praktiserande av meditation. 

Diskussion

Den här uppsatsens huvudsakliga syfte var att utifrån nyare studier undersöka de 

tydligaste effekterna på hjärnstruktur och funktion av långvarigt praktiserande av mindfulness 

utifrån vipassana- och zenmeditation. ERP-studierna visar på förbättrad förmåga av 

användandet av uppmärksamhetsresurser, vilket tyder på ökad förmåga till processande av de 

direkta erfarenheter som sker från ögonblick till ögonblick (Cahn m fl., 2009; Slagter m fl.,

2009). Detta visades genom ökad förmåga att uppmärksamma två stimuli efter varandra i ett 

så kallat uppmärksamhetsblink-test. Mängden uppmärksamhet riktad till T1 som påvisades 

genom P300b amplituden förutsåg upptäckt av T2 (Slagter m fl., 2007;2009). Förändring av 

uppmärksamhetsresurser var även påtagligt genom ett ljudtest där utövarna visade minskad 

P300a till distraherande stimuli, vilket speglar utövarnas förmåga att minska automatiska 

responser (Cahn m fl., 2009). Alfa power och thetafassynkronisitet under meditation i 

samband med audiotär stimuli var också påtaglig. Det föreslås bero på en ökad förmåga till 

att processa dessa stimuli och speglar meditationsutövarnas ökade sensoriska klarhet (Cahn m 

fl., 2013). Vidare visar EEG-studierna främst på gammaökning från parietala-occipitala 

området under meditation, men också under vilotillstånd (Cahn m fl., 2010; Berkovich-Ohana 
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m fl., 2012). Aktivitet i detta område är kopplat till ökad uppmärksamhetsförmåga, samt ökad 

medvetenhet av intern och extern stimuli. Andra tydliga resultat av mindfulnessmeditation är 

minskad högerlateraliserad gamma power från mediala frontalloben (Berkovich-Ohana m fl., 

2012), vilket antas bero på en minskning av det självrefererande processandet.

fMRI-studierna visar främst förändring av aktivitet i DMN med minskning av aktivitet i 

PFC samt PCC (Brewer m fl., 2011). Studier visar även på minskad aktivitet mellan PFC och 

andra regioner i DMN som till exempel förbindelsen mellan mPFC och vänstra IPL (Taylor 

m fl., 2012), samt minskad förbindelse mellan dlPFC och dACC under smärtinduktion (Grant 

m fl., 2011). I studien med Brewer m fl. (2011) visades ökad förbindelse mellan dACC och 

PCC. Minskning av aktivitet i DMN stärker antagandet om mindfulnessmeditation som en 

metod för att nå inre stillhet och till en minskning av samt ökad kontroll över det spontana 

flödet av tankar (Pagnoni m fl., 2008). Detta stärks också av den minskade varaktigheten av 

aktivitet i gyrus angularis (tillhör IPL) för mindfulnessutövare. Detta efter konceptuella 

associationer triggade av ett ordtest (Pagnoni m fl., 2008) men även av studien med Taylor m 

fl. (2012) genom minskad förbindelse mellan dlPFC och IPL. Mindfulnessmeditation tycks 

också leda till minskat processande av smärtupplevelsen under en smärtinduktion. Det 

påvisades genom minskad förbindelse mellan dlPFC och dACC samt minskad aktivitet i 

amygdala och hippocampus (Grant m fl., 2011). 

En MRI-studie av Hölzel m fl. (2008) bekräftar förändringar i hippocampus till följd av 

mindfulnessmeditation. Ökad grå substans var också påtaglig i insula och inferiora temporala 

gyrus. Insula är en struktur som är kopplad till medvetenhet av inre kroppsliga sensationer 

(Hölzel m fl., 2008) och studien bekräftar resultaten från fMRI-studien med Grant m fl. 

(2011) om ökad aktivitet i detta område. Vidare bekräftar studien med Grant m fl. (2013) 

betydelsen av ACC för mindfulnessmeditation då de fann att tjockleken i ett område i ACC 

korrelerade med erfarenhetsnivån. Ökad tjocklek av grå substans i frontalparietala cingulum 

och PCC är andra resultat från den här litteraturstudien och det tyder på att mindfulness är en 

metod som leder till förbättrad uppmärksamhetsreglering. Intressant är också att ACC 

korrelerade med meditationsutövarnas rapporterade meditationsdjup samt erfarenhet (Grant 

m fl., 2013). 

Studierna visade samstämmighet vad gäller betydelsen av parietala och frontala 

områden i utövandet av mindfulnessmeditation. Minskad aktivitet i parietala cortex (Brewer 

m fl., 2011; Pagnoni m fl., 2008;) samt minskad tjocklek av grå substans (Grant m fl., 2013) 
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och minskad aktivitet i frontala cortex (Berkovich-Ohana m fl., 2012; Brewer m fl., 2011) 

kompletteras med minskad förbindelse mellan dessa (Taylor m fl., 2012) och inom dessa 

(Brewer m fl., 2011). Studien av Grant m fl. (2011) om mindfulnessmeditationens effekt på 

smärtupplevelse med minskad aktivitet i frontala cortex och minskad förbindelse mellan 

prefrontala cortex och parietala cortex visar även den hur dessa områden tycks förändras av 

meditationen. Litteraturstudien visar även samstämmighet vad gäller 

mindfulnessmeditationens koppling till DMN och det självrefererande processandet.

Totalt består litteraturstudien av 6 studier med EEG, 4 med fMRI och 2 med MRI där 

flera forskare förekommer i mer en än studie. Avsaknaden av motstridiga resultat kan 

naturligtvis påverkats av antal studier med en högre risk för motstridiga resultat med fler 

studier än de som omfattades av den här litteraturstudien. De skiljer sig i vad för test som 

använts, mätmetod och även i somliga fall hur meditationsförhållandet är utformat, vilket gör 

att studierna kompletterar varandra. Fler studier med andra forskare skulle öka resultatens 

evidensstyrka. Här kan också nämnas att i sökandet efter relevanta studier hittades många

som inte tillhörde kategorin längre tids praktiserande men som stämde i övrigt. Det fanns

också en variation i vad som kategoriserats som mindfulness och det var ibland oklart vad för 

typ av mindfulness som utövats. En ökad tydlighet och koncensus av vad begreppet innefattar 

är därför önskvärd.

En annan brist i vissa studier som överblickats är avsaknaden av en kontrollgrupp, 

vilket gör det svårare att härleda orsaken till resultaten. I de fall studien omfattas av ett 

meditationsförhållande så har vissa forskare valt att inte ta med kontrollgruppen i det 

förhållandet. Detta på grund av risken att dessa missuppfattar instruktionerna, inte förstår 

dem eller att skillnaderna blir för stora vad gäller meditationsdjup. Flera studier har därför 

valt en förhållandevis enkel meditationsteknik med kortare sessioner. En nackdel med det är 

istället att resultaten inte reflekterar meditationsutövarnas hela förmåga eftersom det 

begränsar möjligheten att nå ett djupare meditationstillstånd. En annan lösning för att minska 

detta glapp mellan erfarna och noviser är att låta de senare genomgå en kortare period av 

övning inför testet. Dock påtalar forskare i de studierna att det medför att urvalet begränsas 

till dem som har ett större intresse för meditationen. En annan brist är att kontrollgrupperna 

inte kan avgöra i vilken grad effekterna avgörs utifrån predispositioner för meditation. Det är 

exempelvis inte vem som helst som genomför en tre månader lång intensiv vipassanaretreat

och det skulle även vara intressant att undersöka effekten av miljö och gener på förmågan att

vara mindfull. Vidare så har denna uppsats syftat till att redogöra för längre tids praktiserande 
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av mindfulnessmeditation utifrån just vipassana och zen, vilkas utövning skiljer sig från de 

kliniska formerna som MBSR. Detta gör applicerandet av resultaten i litteraturstudien på 

denna kategori problematisk. Ett tydligt exempel på det är att deltagarna i MBSR endast 

ombeds utöva mindfulnessmeditation 45 minuter per dag till skillnad från vipassana och zen 

som har betydligt mer tid avsedd till meditation. En annan skillnad mellan MBSR och 

vipassana/zen är vilka syften som utövarna har. Studier baserade på deltagare rekryterade från 

ett zencenter har troligen en mer religiöst präglad intention i jämförelse med deltagare från ett 

MBSR-program men stora variationer kan även förekomma mellan utövare av vipassana och 

zen. Utmaningar för framtida forskning är att minska predispositioners inverkan på 

resultaten. Frågan är hur rekryteringen ska gå till för att locka ett brett spann av människor 

med skilda personligheter till intensiva och/eller längre perioder av mycket meditation?

För att undersöka de varaktiga effekterna av mindfulnessmeditation bör studier i 

framtiden ha kontrollgrupp, test bör ske under både meditation och vila samt att man bör följa 

upp grupper efter studien. Det sista är relevant vid undersökning av till exempel effekter från 

en retreat. Detta för att förstå hur länge effekterna håller i sig och i vilken mån man behöver 

meditera för att upprätthålla effekterna. Det vore även intressant att undersöka hur mycket 

meditation som är tillräckligt för att uppnå positiva effekter. Dels en minimum nivå, men 

även en maximum nivå vore intressant att undersöka närmare. Det finns en mängd olika 

meditationstekniker och även mindfulnessmeditation skiljer sig åt. Spännande vore om 

framtida forskning undersökte om det går att anpassa meditationstekniker och tiden avsatt för 

meditation till individuella behov. 

Studier (Brewer m fl., 2011; Cahn & Polich, 2009; Grant m fl., 2013) påtalar 

motsatsförhållanden mellan aktiviteten i hjärnområden hos meditationsutövarna jämfört med 

studier på personer med ADHD och även förmågan till uppmärksamhetsreglering. Studier 

som undersöker effekterna av längre tids praktiserande av mindfulness på denna grupp vore 

därför mycket spännande. Detta gäller även andra besvär som är relaterade till problem med 

uppmärksamhetssystemet som till exempel schizofreni. En annan studie (Grant m fl., 2011) 

visar på resultat som tyder på minskad smärtkänslighet till följd av meditationen. De fann 

bland annat minskad förbindelse mellan dlPFC och dACC vilket antas spegla den minskade 

reaktiviteten till smärtsensationerna. 
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Konklusion

EEG-studierna visade i huvudsak på ökad gammaaktivitet över parietala-occipitala 

området under meditation samt minskad gamma power från mediala frontalloben. ERP-

studierna med oddball-ljudtestet visade minskad P300a till distraherande stimuli och

uppmärksamhetsblinktestet visade minskad P300b-amplitud till det första objektet. fMRI-

och MRI-studierna visar att de hjärnområden som tycks förändras till följd av 

mindfulnessmeditation är PFC, PCC, ACC, IPL, insula samt hippocampus och amygdala.

Resultaten i sin helhet tyder på att längre tids mindfulnessmeditation leder till flera 

uppmärksamhetsrelaterade förbättringar. Dessa är förbättrad kroppsmedvetenhet och ökad 

sensorisk klarhet, ökad förmåga till uppmärksamhetsreglering och inhibition av automatiska 

responser samt minskning av och ökad kontroll över det spontana flödet av tankar. Resultaten 

tyder även på en minskning av det självrefererande processandet och förändring av DMN 

vilket är i linje med meditationsutövares mål av förändrad självuppfattning. 

Jag finner att resultaten var samstämmiga vad gäller det minskade involverandet av

frontala och parietala områden, samt svagare förbindelse mellan dessa (PFC-IPL, PFC-ACC), 

vilka ingår i DMN och är även kopplade till det självrefererande processandet. För framtida 

forskning är det viktigt att minska risken för predispositioner. En annan viktig del för 

forskningen på mindfulness är koncensus över vad begreppet mindfulness i allmänhet och 

mindfulnessmeditation i synnerhet syftar på. Litteraturstudien visar hur 

mindfulnessmeditation kan användas för att behandla fysisk smärta och ADHD och jag ser 

med förväntan på hur utvecklingen kommer att ske här, men också hur metoden kan komma 

att användas inom fler områden. 



Effekten av mindfulnessmeditation på hjärnan 33

Referenser 

Austin, J. H. (2006). Zen-brain reflections: Reviewing recent development in meditation and 

states of consciousness. London: The MIT Press.

Baer, R. A. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and

empirical review. Clinical Psychology: Science and Practice, 10(2), 125-143.

Basar, E., Basar-Eroglu, C., Karakas, S., & Schurmanna, M. (2001). Gamma, alpha, delta, 

and theta oscillations govern cognitive processes. International Journal of Psychophysiology 

39, 241-248.

Berkovich-Ohana, A., Glicksohn, J., & Goldstein, A. (2012). Mindfulnessinduced changes in 

gamma band activity – Implications for the default mode network, self-reference and 

attention. Clinical Neurophysiology, 123(4), 700-710.

Brewer, J. A., Worhunsky, P. D., Gray, J. R., Tang, Y. Y., Weber, J., & Kober, H. (2011). 

Meditation experience is associated with differences in default mode network activity and 

connectivity. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(50), 20254-20259.

Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role 

in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 4, 822-848.

Cahn, B. R., Delorme, A., & Polich, J. (2010). Occipital gamma activation during Vipassana 

meditation. Cognitive Processing, 11, 39-56.

Cahn, B. R., Delorme, A., & Polich, J. (2013). Event-related delta, theta, alpha and gamma 

correlates to auditory oddball processing during Vipassana meditation. Social Cognitive and 

Affective Neuroscience, 8, 100-111.

Cahn, B. R., & Polich, J. (2006). Meditation states and traits EEG, ERP, and neuroimaging 

studies. Psychological Bulletin, 132, 180 -211.

Cahn, B. R., & Polich, J. (2009). Meditation (Vipassana) and the P3a event-related brain 

potential. International Journal of Psychophysiology, 72(1), 51-60.

Chiesa, A. (2009). Zen meditation: An integration of current evidence. The Journal of 

Alternative and Complementary Medicine, 15(5), 585-592.



Effekten av mindfulnessmeditation på hjärnan 34

Chiesa, A., Calat, R., & Serretti, A. (2010). Does mindfulness training improve cognitive 

abilities? A systematic review of neuropsychological findings. Clinical Psychology Review, 

31, 449-464.

Chiesa, A., & Malinowski, P. (2011). Mindfulness-based approaches: Are they all the same? 

Journal of Clinical Psychology, 67(4), 404-424.

Chiesa, A., & Serretti, A. (2010). A systematic review of neurobiological and clinical features 

of mindfulness meditations. Psychological Medicine, 40, 1239-1252. 

Grant, A., Courtemanche, J., & Rainville, P. (2011). A non-elaborative mental stance and 

decoupling of executive and pain-related cortices predicts low pain sensitivity in Zen 

meditators. Pain, 152(1), 150-156. (Hämtad Jan 27, 2013, från databasen painjournalonline. 

doi:10.1016/j.pain.2010.10.006)

Grant, A., Duerdena, E. G., Courtemanche, J., Cherkasova, M., Duncan, G. H., & Rainville, P. 

(2013). Cortical thickness, mental absorption and meditative practice: Possible implications 

for disorders of attention. Biological Psychology, 92(2), 275-281.

Guldenmund, P., Vanhaudenhuyse, A., Boly, M., Laureys, S., & Soddu, A. (2012). A default 

mode of brain function in altered states of consciousness. Archives Italiennes de Biologie, 

150, 107-121.

Herrmann, C. S., Munk, M. H. J., & Engel, A. K. (2004). Cognitive functions of gamma-band 

activity: memory match and utilization. Trends in Cognitive Sciences, 8(8), 347-355.

Hölzel, B. K., Ott, U., & Gard, T. (2008). Investigation of mindfulnessmeditation 

practitioners with voxel-based morphometry. Social Cognitive & Affective Neuroscience, 1,

55-61.

Hölzel, B. K., Ott, U., Hempel, H., Hackl, A., Wolf, K., Stark, R., & Vaitl, D. (2007). 

Differential engagement of anterior cingulate and adjacent medial frontal cortex in adept

meditators and non-meditators. Neuroscience Letters, 42, 16–21.

Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future. 

Clinical Psychology: Science and Practice, 10(2), 144-156.

Keng, S. K., Smoski, M. J., & Robins, C. J. (2011). Effects of mindfulness on psychological 

health: A review of empirical studies. Clinical psychology, 31, 1041-1056. 



Effekten av mindfulnessmeditation på hjärnan 35

Lazar, S. W., Kerr, C. E., & Wasserman, R. H. (2005). Meditation experience is associated 

with increased cortical thickness. Neuroreport, 16, 1893-1897.

Lutz, A., Dunne, J. D., & Davidson, R. J. (2008). Meditation and the neuroscience of 

consciousness: An introduction. In M. M. P. D. Zelazo, & E. Thompson (Eds.) (Ed.), 

Cambridge handbook of consciousness (497-550). New York: Cambridge University Press. 

Lutz, A., Greischar, L. L., Rawlings, N, B., & Davidson, R. J. (2004). Long-term meditators 

self-induce high-amplitude gamma synchrony during mental practice. Proceedings of The 

National Academy of Sciences of the US, 101, 16369 -16373.

Lutz, A., Slagter, H. A., Dunne, J. D., & Davidson, R. J. (2008). Attention regulation and 

monitoring in meditation. Trends in Cognitive Science, 12(4), 163-169.

Lutz, A., Slagter, H. A., Rawlings, N. B., Francis, A. D., Greischar, L. L., & Davidson R. J. 

(2009). Mental training enhances attentional stability: Neural and behavioral evidence. The 

Journal of Neuroscience, 29, 13418 -13427.

Northoff, G., Heinzel, A., Greck, M., Bermpohl, F., Dobrowolny, H., & Panksepp, J. (2006). 

Self-referential processing in our brain - A meta-analysis of imaging studies on the self.

NeuroImage, 31, 440-457.

Nyberg, L. (2009). Kognitiv neurovetenskap: Studier av sambandet mellan hjärnaktivitet och 

mentala processer. Lund: Studentlitteratur AB.

Pagnoni, G., & Cekic, M. (2007). Age effects on gray matter volume and attentional 

performance in Zen meditation. Neurobiology of aging, 28, 1623-1627.

Pagnoni, G., Cekic, M., & Guo, Y. (2008). “Thinking about not-thinking": neural correlates of 

conceptual processing during Zen meditation. PlosOne, 3(9), 1-10. (Hämtad Jan 27, 2013, 

från databasen PlosOne. doi:10.1371/journal.pone.0003083)

Raffone, A., & Srinivasan, N. (2010). The exploration of meditation in the neuroscience of 

attention and consciousness, Cognitive Process, 11(1), 1-7. 

Shapiro, S. L., Carlson, L. E., Astin, J. A., & Freedman, B. (2006). Mechanisms of 

mindfulness. Journal of Clinical Psychology, 62(3), 373-386.



Effekten av mindfulnessmeditation på hjärnan 36

Slagter, H. A., Lutz, A., Greischar, L. L., Francis. A. D., Nieuwenhuis, S., Davis, J. M., & 

Davidson, R. J. (2007). Mental training affects distribution of limited brain resources. 

PlosBiology, 5(6), 1228-1235. (Hämtad Jan 27, 2013, från databasen PlosBiology.

doi:10.1371/journal.pbio.0050138)

Slagter, H. A., Lutz, A., Greischar, L. L., Francis. A. D., Nieuwenhuis, S., & Davidson, R. J. 

(2009). Theta phase synchrony and conscious target perception: Impact of intensive mental 

training. Journal of Cognitive Neuroscience, 21, 1536-1549.

Taylor, V. A., Daneault, V., Grant, J., Scavone, G., Breton, E., Roffe-Vidal, S., Courtemanche, 

J., Lavarenne, A. S., Marrelec, G., Benali, H., & Beauregard, M. (2012). Impact of meditation 

training on the default mode network during a restful state. Social Cognitive & Affective 

Neuroscience, 8(1), 4-14.

Travis, F., & Shear, J. (2010). Focused attention, open monitoring and automatic self-

transcending: Categories to organize meditations from Vedic, Buddhist and Chinese 

traditions. Consciousness and Cognition, 19, 1110-1118.


