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Abstrakt 

Syftet med studien och vår ambition var att utöka vår gemensamma kunskap och förståelse 

för vad som kan hjälpa att träna upp minnet som äldre frisk och bidra med en bättre hälsa. 

Med en mer åldrande population kommer äldre individers fysiska och psykiska 

funktionsnedsättningar drabba många världen över. Masteruppsatsens frågeställning vill 

studera huruvida mindfulnessträning (MT) kan förbättra det episodiska minnet, vilket är en 

viktig kognitiv vardagsfunktion. I den statistiska analysen har en grupp av deltagare (n=18) 

fått genomföra stimulansbetingelsen mindfulnessträning under 5 veckor parallellt med en 

aktiv kontrollgrupp (n=19). Resultatet visade på en stor effekt på förbättring av episodiskt 

minne (mätt med PAL) och träningen förklarade 22 % av variansen. Inga statistiska 

signifikanser kunde identifieras inom kontrollgruppen och mellan grupperna. Med det 

erhållna datamaterialet i studien ser vi praktiska implikationer med mindfulness som ett 

potentiellt komplement inom vården och för äldres välbefinnande. Vi åberopar flera studier 

inom forskningsfältet för att säkerställa evidensen.  

 Nyckelord: äldre friska, mindfulnessträning, episodiskt minne, hippocampus, demens, 

reservkapacitet, PAL.  
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Abstract 

The purpose of this study and our aim was to expand our collective knowledge and 

understanding of what can help to improve the memory by exercise in healthy elderly and 

contribute with a better wellness. In an aging population with increasing incidence of older 

individuals with physical and mental disabilities, may affect many worldwide. The master´s 

thesis question to study whether mindfulnesstraining (MT) can improve episodic memory, 

which is an important everyday cognitive function. In the statistical analysis, a group of 

participants (n=18) received stimulus condition mindfulnesstraining during 5 weeks in 

parallel with an active control group (n=19). The results showed a large effect on the 

improvement of episodic memory (measured with PAL) and the training explained 22 % of 

the variance. No statistical significances were identified in the control group and between 

groups. With the obtained data material in the thesis, we see the practical implications of 

mindfulness as a potential supplement for health and wellbeing of elderly people. We plead 

further several studies in the research field to ensure the evidence. 

 Keywords: elderly healthy, mindfulness exercise, episodic memory, hippocampus, 

dementia, cognitive reserve, PAL. 
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Förord 

Ett tack till de som bidragit att göra denna masteruppsats möjlig. Vi riktar ett särskilt 

stort tack till vår handledare Roger Carlsson. Sedan skulle vi vilja tacka ansvariga personer i 

SAGE-studien som möjliggjort för oss att ta del av deras världsunika material. Tack för all 

stöd och uppmuntran från familjerna Johari och Svensson. Utan våra familjer skulle det ej ha 

varit möjligt att skriva uppsatsen. Tack för att ni förde oss in i den akademiska världen och 

här är er skörd från de fröna ni sådde en gång i tiden. Vi vill avslutningsvis rikta ett varsitt 

tack till varandra för ett mycket gott samarbete. Vi har jobbat som ett effektivt team där 

många dagar har gått åt skrivande, cyklande och fikande. Sammanfattningsvis kan vi säga, jag 

hör och jag glömmer, jag ser och jag kommer ihåg, jag gör och jag förstår.  

Fortsatt trevlig läsning. 
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Går det att träna upp minnet på äldre dagar? 

Frågan om mindfulnessträning (MT) kan förbättra det episodiska minnet hos äldre 

friska personer, är fokus i föreliggande mastersuppsats. Ett stort antal epidemiologiska studier 

har visat att en aktiv livsstil bidrar till god kognitiv hälsa över livslängd, några faktorer är 

fysisk aktivitet, social nätverk, social aktivitet, medvetenhet och koncentration (mindfulness) 

samt kognitiv aktivitet, vilka kan ha en positiv effekt när de utförs sent i livet (Daffner, 2010). 

Enligt Lucia McBee finns goda hälsoeffekter av att använda MT i äldrevården som handlar 

om att ge träning i medveten närvaro i nuet (McBee, 2008). Övningar i mindfulness fokuserar 

på förmågor och visar olika vägar för äldre till inre resurser samt styrkor, enligt McBee. 

Varianter av MT har visat sig ha effekt på olika hälsoaspekter och neurokognitiva funktioner 

både hos äldre friska samt individer med kognitiva sjukdomar (Goyal et al., 2014; Marciniak 

et al., 2014; Quintana Hernández et al., 2014; Paller et al., 2015; Robertson, 2015).  

Demografisk bild  

 Den störst växande gruppen av individer på jorden är folk över 60 års ålder, enligt 

Förenta Nationernas rapport “World Population Ageing” (United Nations Report, 2013). 

Globalt sett har den här gruppen ökat från 9.2 %, 1990 till 11.7 %, 2013 och kommer fortsätta 

att växa proportionellt till 21.1% till år 2050. Detta innebär en totaltpopulation på två 

miljarder människor i denna åldersgrupp år 2050 och vid år 2047 kommer antalet äldre 

individer att överstiga antalet barn enligt rapporten. Försämring i det episodiska minnet är ett 

av de första tecknen på Alzheimers sjukdom (Nellessen et al., 2015; Tromp, Dufour, Lithfous, 

Pebayle & Després 2015). Enligt en undersökning från “World Alzheimer Report” (2015) är 

ca 46 miljoner individer i världen drabbade av en demenssjukdom. Enligt rapporten kommer 

den siffran stiga till 131.5 miljoner till år 2050. Det uppskattas att demensvården kostar 

approximativt 821 miljarder dollar och den summan kommer att överstiga en biljon dollar år 

2018. Om inget kan göras för att förebygga förloppet så kommer det med högst sannolikhet 

innebära ökade kostnader, framförallt i utvecklingsländer. Det är angeläget att få större 

kunskap om de faktorer som bidrar till en bättre kognitiv hälsa hos äldre.  

Demenssjukdom och reservkapacitet 

Låg kognitiv stimulans är ett av flertal riskfaktorer för demenssjukdomar. Andra 

sådana är dålig diet, låg fysisk stimulans, högt blodtryck, depression, diabetes, rökning, låg 

utbildningsgrad (Barnett, Hachinski & Blackwell, 2013). Brookmeyer och kollegor (2011), 

menar på att en intervention som skulle kunna leda till en fördröjning av insjuknandet i 

Alzheimers sjukdom, kan reducera incidensen för sjukdomen (1 år med cirka 10%). Forskare 
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har också visat på att ju tidigare det går att diagnostisera Alzheimers sjukdom och sätta in 

adekvata interventioner, desto mer kostnadseffektiv blir sjukvården (Barnett, Lewis, 

Blackwell & Taylor, 2014).  

En modell för att förklara den möjliga effekten av stimulerande miljö på kognitiv hälsa 

innebär dess inverkan på reservkapaciteten (Stern, 2009). Den grundläggande uppfattningen 

är att en hjärna som har fått mer stimulans kommer att ha rikare neurala nätverk och större 

reservkapacitet att kunna utveckla nya neurala kopplingar med inlärning. En systematisk 

granskning av forskarna Valenzuela och Sachdev (2006), kom fram till att högre kognitiv 

reservkapacitet var associerad med en lägre risk för incidens i demenssjukdom (Ngandu et al., 

2007). Forskare menar på att genom träning/stimulering (t.ex. fysiskt eller kognitivt) tillfälligt 

eller under längre perioder, så omstruktureras hjärnans neurala nätverk på en molekylär nivå, 

vilket i sin tur kan förbättra en individs kognitiva förmåga (Canivet et al., 2015; Foster, 2015). 

Denna kognitiva stimulans spekulerar vi i uppsatsen att MT kan ha för äldre personer.   

Mindfulness och Jon Kabat-Zinns definition 

 MT som beskrivs i uppsatsen utgår ifrån två inriktningar i mindfulness, nämligen 

Kabat-Zinns och Ellen Langers teorier. Dessa teorier och definitioner har vävts samman samt 

kompletterat varandra för att utgöra en träningsform som uppsatsen benämner som MT. 

Begreppet mindfulness kom att få genomslag i västvärlden år 1979 av Kabat-Zinn, vilken 

förde in mindfulnessbegreppet i den västerländska forskningen genom att använda 

meditationsövningar som metoder (Williams & Kabat-Zinn, 2013). Kabat-Zinn definierar 

mindfulness som att vara uppmärksam med avsikt i varje ögonblick, utan att värdera. Det 

innebär en medveten närvaro och en alldeles särskild sorts uppmärksamhet som är icke-

dömande, avsiktlig samt riktad mot nuet (Kabat-Zinn, 2015).  

Termen mindfulness innefattar att medvetet vara fullt närvarande i varje stund i varje 

upplevelse. Vad som menas med “fullt närvarande” är en medveten riktning av vad en individ 

uppmärksammar och generellt brukar mindfulnessövningar använda teknik såsom att 

observera sin egen andning. Oberoende av vad det är för känslor, förnimmelser eller tankar 

som uppstår så ska individen öva sig på att observera utan att bedöma och utan att associera 

kring de tankar samt känslor som kommer upp och istället bara styra tillbaka sin 

uppmärksamhet till andningen, därmed tillbaka till önskat fokus. Meditationsövningarna är ett 

ramverk. Genom träna upp förmågan att bevara fokus leder det till minskad stress, ökad 

koncentrationsförmåga, självinsikt och bättre uppmärksamhet (Kabat-Zinn, 2015). 

Mindfulness är i första hand inte en behandlingsmetod utan är en metod som stärker och 

främjar koncentration samt uppmärksamhet i nuet.  
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Ellen Langers definition av mindfulness 

 Ellen Langer definierar mindfulness som motpolen till ”mindlessness” (Langer, 1989). 

Hon menar att mindfulness handlar om att öppna upp sig själv och på ett kreativt sätt utforska 

olika nya perspektiv samt vara öppen för ny information genom att inte låsa sig fast vid gamla 

tankemönster. Detta jämförs med vad hon skildrar som “mindlessness”, som är ett befinnande 

där individen ”går på autopilot” och beter sig rutinartat. Mindfullhet kännetecknas av att 

aktivt göra nya distinktioner för situationer och att vara engagerad istället för att automatiskt 

kategorisera sin vardag (Pagnini & Langer, 2015). Langer anser att nyckeln till mindfulness 

inte endast är uppmärksamhet, utan ett ännu viktigare inslag är hur individen närvarar.  

Mindfulness som en kvalitet av uppmärksamheten betonas av den traditionella 

beskrivningen av mindfulness liksom intentionen av att frigöra sig från att gå på autopilot. 

Huvuddragen från Langers definition är kognitivt pedagogiska. Huvuddragen från Kabat-

Zinns teori som är en mer en traditionell mindfulness handlar om att uppmärksamma det som 

sker i nuet utan att döma samt en acceptans av alla slags känslor och tankar samt medvetenhet 

om dem. Trots teoriernas olikheter finns det gemensamma drag t.ex. medvetenhet om 

upplevelser och stabil uppmärksamhet, vilket gör det meningsfullt att tala om ett enhetligt 

begrepp (Brown, Ryan & Creswell, 2007).  

Enligt den traditionella beskrivningen av mindfulness krävs en intention att vara 

mindfull dvs. en avsikt att vara medveten på ett särskilt sätt. Detta särskilda sätt uttrycks i 

termer av compassion, opartiskhet och acceptans av sig själv samt andra. När individen lär sig 

att ta kontroll över uppmärksamheten då lär den även sig att flytta uppmärksamheten dvs. att 

vara närvarande på ett icke bedömande sätt då lär den även sig att flytta uppmärksamhet och 

tankeverksamhet, vilket är viktigt i många sammanhang t.ex. impulskontroll eller inte fastna i 

grubblerier. Med icke-bedömande sätt menas att identifiera det man tänker, känner och sedan 

gå vidare. I och med att individen ej dömer så utvecklas självmedkänsla (selfcompassion). Det 

innebär att personen blir observatör till egna inre händelser istället för att reagera på dem och 

därmed kommer insikten om olika känslotillstånd (Pagnini & Langer 2015).  

  Att tolka forskningsresultat inom mindfulness är utmanande på grund av svårigheter i 

operationalisering av begreppet. Det kan finnas olika metodologiska och konceptuella hinder 

som är viktiga att nämna, t.ex. vilken teori mindfulnessövningarna vilar på, överväganden 

gällande struktur av dataanalys samt studiedesign (Davidson & Kaszniak, 2015).  

Episodiskt minne ur ett livsperspektiv 

 Episodiskt minne myntades först av psykologen Endel Tulving för att beskriva minne 

av autobiografiska upplevda händelser kopplade till tid och rum (Tulving, 1972, 2002; 
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Conway, 2009). Det är en form av långtidsminne som vi människor kan medvetet ta fram när 

vi vill (Hwang, Lundberg, Rönnberg & Smedler, 2007). Episodiska minnet är den typ av 

minne som tillåter oss att detaljerat minnas tidigare händelser i livet och är beroende på 

kontexten det kodas samt lagras i. En mer genomarbetad definition, handlar om individens 

autonoetiska medvetenhet och om individens egna förlopp samt händelser som han eller hon 

har varit med om i form av att individen erinrar sig (Tulving, 2001, 2002). Förlorar man det 

episodiska minnet som är starkt kopplat till upplevelsen av självet, är det svårt att planera och 

föreställa sig framtiden. Ett känt fallexempel är Kent Cochrane (K.C.) som på grund av en 

motorcykelolycka allvarligt skadade hjärnan, vilket ledde till nästan komplett uteblivande av 

episodiskt minne och efter olyckan kunde han ej föreställa sig framtida scenarier om självet 

(Rosenbaum, Gilboa, Levine, Winocur & Moscovitch, 2009). Han uppvisade neurologiska 

komplikationer såsom retrograd amnesi i episodiskt minne, men trots det hade han en 

intelligenskvot på 94 och andra minnesfunktioner var intakta. På neuroradiologiska 

undersökningar kunde det identifieras cerebral lesion i bland annat temporalloben och vänstra 

prefrontalkortex (Gazzaniga, Ivry & Mangun, 2009). Det kan konstateras att det episodiska 

minnet är en viktig kognitiv vardagsfunktion för oss människor och har stor betydelse 

gällande en individs förflutna, nutid och framtid.  

 När individen åldras sker det en rad olika förändringar i hjärnan fysiologiskt (Hedden 

& Gabrieli, 2004). Det finns två skäl enligt uppsatsens författare till varför det är ett viktigt 

område att forska kring. För det första med tanke på att antalet äldre individer i dagens 

samhälle ökar kommer det kognitiva åldrandets problem bli allt mer allmänna inom 

sjukvården och för det andra finns det en subgrupp av äldre individer vars 

minnesnedsättningar är allvarliga, vilket förhindrar ett normalt fungerande i samhället. Vicky 

Anderson (Anderson, Jacobs & Anderson, 2008), lyfter fram att förändringar på grund av 

ålder orsakar skadad struktur och funktion av frontalloben, vilket leder till att det sker 

förändringar i en rad kognitiva funktioner såsom episodiskt minne och flytande intelligens. 

Åldrandet har en benägenhet för att orsaka markanta nedsättningar i flertalet kognitiva 

funktioner (Rönnlund, Nyberg, Bäckman & Nilsson, 2005). I storhjärnan sker förändringar, 

vilka inkluderar till exempel ackumulerande av lipofuscinpigment i nervceller, uppkomsten av 

senila plack och neurofibrillära nystan samt förminskning av cerebralt blodflöde. Allt detta 

betraktas som en del av det normala åldrandet i den mänskliga hjärnan. Däremot visar 

degenerativa sjukdomarna som Alzheimers, Parkinson och frontallobsdemens en acceleration 

i vissa av dessa processer med en benägenhet att rikta sig på områden såsom frontal- och 

temporalloben (Anderson, Jacobs & Anderson, 2008; Tromp et al., 2015). 
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 Betula-studien har pågått i Umeå sedan 1988, under ledning av professor Lars-Göran 

Nilsson (Umeå Universitet, 2015). Syftet med studien var att studera hur minnesfunktioner 

förändras under vuxenlivet. I studiens longitudinella forskning kunde ett betydelsefullt 

avvikande mönster påvisas, med en relativt stabil episodisk minnesfunktion mellan 35-65 års 

ålder och först därefter en försämring av minnesfunktionen (Rönnlund et al., 2005). En 

longitudinell studie gjord mellan 2002 till 2013 i Storbritannien undersöktes britternas 

kognitiva åldrande och deras episodiska minne (Tampubolon, 2015). Resultat från studien 

visade på att åldrandet inte behövde associeras med en försämring i minnesfunktion. Istället 

fann forskarna att stimulans i beteendefaktorer bidrog till ett bättre åldrande och kunde 

kompensera bristande resurser.  

Episodiskt minne ur ett neurologiskt perspektiv 

 Den genetiska påverkan på det episodiska minnet är cirka 50 % (Olson & Josephson, 

2012). Det är oftast olika genvarianter vilka styr proteinsyntes (dopamin, BDNF, APOE etc.), 

som påverkar minnets kvalité och funktion. Enligt Moscovitch, Cabeza, Winocur och Nadel 

(2016), har det gjorts många olika framsteg med funktionella neuroradiologiska tekniker som 

tillåter forskare att studera den mänskliga hjärnan och detta har bidragit till en ökad kunskap 

om neurala grunden för episodiskt minne. Fallexempel såsom K.C. men även andra personer 

med cerebral lesion i viktiga hjärnområden för episodiskt minne har bidraget med lärdom i 

forskningsfältet. Från studier av neuralt substrat har man hittat en viktig roll för 

temporalloben och prefrontalkortex (bland annat neokortex) i åldersrelaterade försämring i 

episodiskt minne (Tromp et al., 2015). Minnessystemet är beroende av integritet i 

hippocampus och neokortikala områden visar kliniska studier. Hippocampusformationen är en 

komplex krets som består av funktionella distinkta regioner och uppfyller en viktig funktion 

för minnet av bland annat tid och rum. Den komplexa kretsen är uppbyggd kring en hierarkisk 

struktur med förgreningar till viktiga hjärnområden för att möjliggöra en uppbyggnad av en 

komplett representation av ett minne (Moscovitch et al., 2016).  

 Det episodiska minnets funktion kan delas in i kodning, lagring och framplockning. 

Forskningsläget har kommit en bit på vägen i kartläggningen av den neuroanatomiska 

processen för episodiskt minne, dock kvarstår avsevärt mer kunskap för att förstå vidden av 

komplexet. När en individ erfar en situation, kodas information in i hjärnan med hjälp av 

hippocampus via trådar av minnesnervceller och dess synapser (Gazzaniga, Ivry & Mangun, 

2009; Tonegawa, Pignatelli, Roy & Ryan, 2015). Nervbanorna fungerar som ett index eller 

vägvisare och går till frontallobens associationsareor samt neokortex där information 

bearbetas. Informationen tillskrivs sin perception, emotion och konceptualisering som ger 
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individen en total upplevelse av situationen han eller hon befunnit sig i. I de främre delarna av 

hjärnan skapas den autonoetiska medvetenheten (Moscovitch et al., 2016). Efter en tid i 

hippocampus börjar lagringsprocessen att fortgå och informationen konsolideras till ett 

episodiskt minne. Occipitalloben samt partietala kortex är också involverad gällande 

perception och visuellt minne. Amygdalan har, enligt forskarna en viktig roll i den 

emotionella komponenten i minnet (Moscovitch et al., 2005). Vid framplockning av ett minne 

aktiveras nervcellsgrupperna i hippocampus av antingen en intern eller extern ledtråd. 

Nervcellstrådar signalerar vidare (återaktiverar) till bland annat prefrontalloben, parietala 

kortex, basala ganglierna och cerebellum för att aktivera minnet (Rugg & Vilberg, 2013; 

Tromp et al., 2015). Ett framplockat och återgivet episodiskt minne aktiverar många centra i 

hjärnan och neuronerna växelverkar för att återskapa en total representation i nuet av en 

tidigare händelse i dåtid. En hemisfärisk specialisation återfinns i minnesfunktionen. Att 

återge (framplockning) episoder i sitt liv aktiverar högra hemisfärens frontallob. Att lagra 

minnen (inkodning) aktiverar vänstra hemisfärens frontallob (Olson & Josephson, 2012). 

 Sjukliga förändringar i viktiga neurologiska områden för episodiskt minne (patologi i 

hippocampus) kan även återfinnas i demenssjukdomar, depression, schizofreni, diabetes, 

sköldkörtelsjukdom, Parkinson- och Huntingtonsjukdom (Small, Schobel, Buxton, Witter & 

Barnes, 2011). En intressant formulering som författarna Moscovitch och kollegor (2016) 

skrivit om, menar på att åldrande inte enbart är ihopkopplat med kognitivt avtagande. Vissa 

äldre individer verkar ta itu med lobernas nedgång genom att övergå till alternativa 

hjärnresurser som kan kompensera för deras minnesbrister. Detta gäller även individer med 

neuropsykiatriska sjukdomar. I uppsatsens mening kan det vara en resurs att använda MT för 

att kompensera brister och förbättra färdigheter på en neurologisk nivå. 

SAGE-studien 

Syftet med SAGE-studien (Successful Aging and Enrichment: Effects of 

Environmental Stimulation on Cognitive Health and Neural Plasticity) var att studera hur 

olika miljöstimuleringar påverkar personer fysiskt och psykiskt (Mohammed & Daffner, 

2013) och föreliggande uppsats utgör en del av denna studie. SAGE-studien är ett gemensamt 

projekt, Linnéuniversitetet, Växjö och Harvard Medical School, Boston, USA. 

Huvudansvariga för projektet är Abdul Kadir H. Mohammed vid Linnéuniversitetet och Kirk 

Daffner vid Harvard Medical School, med finansiering av Familjen Kamprads Stiftelse. 

Huvudhypotesen var att experimentellt kunna påvisa förhöjda nivåer i blodet av markörer 

(tillväxtfaktorn brain derived neurotrophic factor [BDNF] och T-hjälparceller) som en effekt 
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av miljömässig stimulans och koppling till en god hälsa. Studien riktade sig till friska 

frivilliga försökspersoner i Växjö och Boston som anmälde ett intresse av att delta i studien.  

Inklusionskriterier var en ålder mellan 65 till 85 år, minst 8 års grundskoleutbildning, 

flytande svenska eller engelska för att förstå instruktioner och för att kunna utföra de 

neuropsykologiska testen, ≥ 26 poäng på Mini Mental State Examination ([MMSE]; Folstein, 

Folstein, & McHugh, 1975), uppskattad intelligenskvot ≥ 90 poäng baserat på Swedish 

National Adult Reading Test ([SWENART], Rolstad et al., 2008), högst två 

standardavvikelser från medelvärdet på Boston Naming Test ([BNT]; Kaplan, Goodglass & 

Weintraub, 1983) och högst två standardavvikelser från medelvärdet på deltest Logiskt Minne 

I och II ur Wechslers Memory Scale test ([WMS III]; Wechsler, 1997).  

Exklusionskriterier för studien var en historia av neurologiska sjukdomar som drabbat 

centrala nervsystemet eller psykiatriska störningar (American Psychiatric Association, 1994), 

≥ 10 poäng på Geriatric Depression Scale (Yesavage et al., 1982), om deltagarna hade en svår 

syn eller hörselnedsättning som skulle störa deltagarens förmåga att höra instruktionerna och 

delta i den kognitiva testningen, hjärt- och lungsjukdom som hade hindrat från att delta i det 

fysiska träningsprogrammet och betydande funktionell försämring baserat på intervjufrågor 

från enkäten Clinical Dementia Rating Scale ([CDR]; Morris, 1993). 

I SAGE-projektet ingick två experiment med olika designer och i denna uppsats 

redovisas data för den del i studien som avsåg intervention under 5 veckor i vardera grupp, 

MT och kontroll. Av totalt 131 personer som anmälde intresse av att delta i studien deltog 81 

personer i Experiment 2, varav 18 personer i MT och 19 personer i kontrollgruppen. I studien 

ingick tre typer av övningar som försökspersonerna randomiserades till (fysisk, kognitiv och 

mindfulness samt en fjärde typ av övning, enkel kognitiv övning som kontrollgrupp). 

Övningarna genomfördes i försökspersonernas hem under 5 veckor. Undersökningar med 

psykologiska, medicinska och sociala parametrar genomfördes före och efter interventionen. 

SAGE-studiens design beskrivs inte närmare här, men den metoddel som ingår i föreliggande 

uppsats beskrivs närmare under avsnittet metod.  

Kontrollgrupp och episodiskt minne 

 Deltagarna i den aktiva kontrollgruppen i SAGE-studien fick använda ett dataprogram 

Cogmed (Cogmed, 2016). Detta träningsprogram var utformat att förbättra arbetsminnet hos 

de individer som använder programmet under en viss tid (Shinaver, Entwistle & Söderqvist, 

2014). Däremot var detta program i studien konstruerat att svårigheten för övningsuppgifterna 

ej ökade utan var på en låg nivå, konstant. Det finns ingen aktuell forskning som hittat 

samband mellan träningsprogrammet och det episodiska minnet.  
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Mindfulnessträning och episodiskt minne 

 I en litteratur genomsökning kunde uppsatsens författare inte finna artiklar där det 

forskats om samband mellan MT som det operationaliserats i SAGE-studien och det 

episodiska minnet. Det finns studier som tittat på träningsformen i olika varianter och hur 

andra kognitiva förmågor påverkats som effekt av träning. En studie gjord av Hölzel och 

kollegor (2008), undersöktes och jämfördes magnetisk resonanstomografibilder (MRI) från 20 

individer som mindfulness-mediterade 2 timmar dagligen under 8.6 år med individer som inte 

hade utfört någon meditation. Resultaten pekade på att individerna som mediterat hade en 

större grå hjärnsubstans i den insulära loben, dessutom hade individerna som mediterade 

större grå hjärnsubstans i den vänstra temporal gyrus och högra hippocampus. Resultatet tyder 

på att långvarig meditation är förknippad med neuroanatomiska skillnader och neuroplasticitet 

i regioner som normalt aktiveras under meditation, vilket har bekräftats av flera andra 

forskningsgrupper (Hölzel et al., 2011; Fox et al., 2014; Wang et al., 2011). Lazar et al. 

(2005), fann att långvarig meditation innebar en större och bättre kortikal tjocklek (plasticitet i 

prefrontalkortex). En pionjär inom området är Eileen Luders, vilken har visat i flertalet studier 

att förändringar i hippocampus är starkt positivt associerad med meditation (Luders, Toga, 

Lepore & Gaser, 2009; Luders et al., 2013a; Luders, Kurth, Toga, Narr & Gaser, 2013b). Det 

har också i studier visats att degeneration till följd av åldrande i storhjärnan kan saktas ner 

som en effekt av meditation bland annat i hippocampus, vilket kan tyda på en neuroskyddande 

och plastisk effekt på cellulär nivå av meditation (Cherbuin & Luders, 2015; Epel, 

Daubenmier, Moskowitz, Folkman & Blackburn, 2009; Jacobs et al., 2013; Kurth, Luders, 

2014; Pagnoni & Cekic, 2007). En av få metaanalyser i forskningsfältet visade precis som 

ovannämnda studier på en liten-medium effekt att hjärnan förändras både i vit och grå 

hjärnsubstans (Fox et al., 2014). I analysen såg forskarna att 8 hjärnområden påverkades 

konsekvent över studierna, framförallt hippocampus. En systematisk granskning från 2014 av 

Marciniak och kollegor studerades effekten av meditation på kognitiva funktioner utifrån ett 

åldrande perspektiv och i forskningsartikeln presenterades det hypoteser kring hur meditation 

påverkar individens kognition via olika neurologiska mekanismer. Meditation förbättrade i de 

granskade studierna emotionsreglering, stressnivå, ångest, depressionsreducering, blodflödet 

cerebralt, reglering av kolesterol, förändring av blodtryck, där alla dessa faktorer enskilt eller i 

kombination har en avgörande roll för den cellulära neuroskyddande processen och bidrar till 

en stimulerad storhjärna. Neurologiska plastiska viktiga områden för episodiskt minne 

förändras vid meditation och mindfulnessövningar både direkt och indirekt, vilket har 

implikation att MT kan ha liknande effekt för deltagarna i SAGE-studien.  
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 I en forskningsstudie undersöktes det om en intensiv period av 10-dagars MT hade en 

positiv inverkan på 20 oerfarna individer som tidigare ej mediterat. Det visade sig leda till en 

signifikant förbättring för individerna som mediterade jämfört med kontrollgruppen i 

självrapporterad mindfulness, arbetsminne, uppmärksamhet, grubblerier och depressiva 

symptom (Chambers, Lo & Allen, 2008). Ytterligare studier inom samma forskningsfält har 

visat liknande resultat dvs. att kognitiva förmågor kan förbättras med hjälp av varianter av 

MT (Banks, Welhaf & Srour 2015; Marciniak et al., 2014; Mrazek, Franklin, Phillips, Baird 

& Schooler, 2013; Zeidan, Johnson, Diamond, David & Goolkasian, 2010). I en granskning 

från 2011 över hur en variant av MT kan påverka kognitiva förmågor hos individer, fanns det 

stöd för att det kan förbättra bland annat komponenter av uppmärksamhet och arbetsminne, 

men författarna framförde kritik mot metodologiska problem och resultat (Chiesa, Calati & 

Serretti, 2011). En intressant pilotstudie att belysa utifrån temat minnesförbättring kopplat till 

meditation visade på hur individer med minnesnedsättning kunde efter 8 veckor av träning 

förbättra resultatet på flertal kognitiva test som adresserar episodiskt minne samt ökade det 

cerebrala blodflödet (Newberg, Wintering, Khalsa, Roggenkamp & Waldman, 2010). I 

litteraturen finns det begränsad information om hur det episodiska minnet påverkas av MT då 

fokusområdet för forskningen har legat på andra kognitiva funktioner eller hälsoaspekter. 

Med den förbehållningen vill författarna till uppsatsen utforska ett tidigare okänt område och 

tolka resultaten varsamt.  

Syfte och frågeställning 

Den aktuella forskningen som beskrivits ovan pekar på att hjärnan som får stimulans 

från sin omgivning kommer ha ett rikare neural nätverk samt större reservkapacitet. Stimulans 

av hjärnan hos äldre personer innebär positiva konsekvenser för hälsan. Det övergripande 

syftet med vår uppsats är att undersöka om stimulans i form MT kan påverka 

minnesfunktionen episodiskt minne hos äldre och därmed även kunna bidra till en bättre 

hjärnfunktion och en allmänt förbättrad hälsa. Vår frågeställning utgår ifrån att episodiskt 

minne är en viktig kognitiv vardagsfunktion och om denna minnesfunktion kan förbättras 

genom träning via mindfulness jämfört med en aktiv kontrollgrupp som ges en enkel kognitiv 

träning i ett dataprogram, Cogmed. Vi använder ”PAL - memory score” som ett utfallsmått 

efter avslutad träningsperiod (post) jämfört med undersökningen före träningsperioden (pre) 

inom respektive träningsgrupp MT och kontroll (inomgruppsdesign). Undersökning 

genomförs avseende eventuella skillnader mellan grupperna (mellangruppsdesign) med 

samma design som inom respektive träningsgrupp. 
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Hypotes 

 Genom att jämföra en grupp som genomgår mindfulnessträning (MT) med en aktiv 

kontrollgrupp (Cogmed), är vår hypotes att gruppen som fått MT förbättrar sitt episodiska 

minne jämfört med kontrollgruppen. 

Metod 
Deltagare 

Samtliga deltagare i SAGE-studien randomiserades till någon av de fyra 

övningsbetingelserna konsekutivt allteftersom studien fortgick. I denna uppsats har vi valt att 

närmare studera två av grupperna, den som genomförde MT och att använda en av studiens 

övningsgrupper som kontrollgrupp. Vid undersökning avseende ålder, kön och 

utbildningsnivå framkom inga signifikanta skillnader, vilket framgår i Tabell 1, och dessa 

demografiska variabler visade sig även vara normalfördelade och parametriska. 

 

Tabell 1. Deltagarnas ålder, kön och utbildningsnivå  

Variabler  MT-grupp 

N = 18 

Kontrollgrupp 

N = 19 

Statistik 

Ålder �̅ (SD) 70.2 (3.94) 70.5 (5.35)             p = .900 1 

Kön (M/K) 4/14 9/10             p = .109 2 

Utbildningsår �̅ (SD) 14.2 (3.17) 12.7 (4.72)             p = .339 1 

1 t-test, 2 chi2. 
 

Bortfall  

I Tabell 2 framgår att i MT-gruppen ingick 18 deltagare och i kontrollgruppen 19. 

Under perioden för baslinjeundersökningarna avbröt 3 respektive 2 personer sitt deltagande. 

Under perioden för intervention avbröt 2 personer sitt deltagande personer pga. hälsoskäl, 

vilket utgör det egentliga bortfallet i denna del av forskningsprojektet.   

 

Tabell 2. Antal deltagare i grupperna MT och kontroll samt bortfall 

 Deltagare Avbröt under 

baslinjeundersökningar 

Avbröt under  

intervention 

  Hälsoskäl Tidsskäl Okänt Hälsoskäl Tidsskäl Okänt 

MT 18 2 1  2   

Kontroll 19  1 1    

Antal 37 2 2 1 2   
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Instrument  

Det datoriserade testbatteriet CANTAB består av 22 kognitiva test, varav deltestet 

Paired Associates Learning (PAL) avser undersökning av episodiskt minne 

(huvudutfallsmått). I testet presenteras deltagaren för visuella mönster som finns på olika 

platser på en datorskärm, därefter ska deltagaren para ihop varje mönster med sin 

ursprungliga placering. Antalet mönster ökar gradvis genom testet, från två till åtta mönster 

(Cambridge Cognition, 2016). I PAL finns 14 utfallsmått som avser olika aspekter på hur 

deltagaren löser denna uppgift, men i uppsatsen valde vi att ta med en variabel, ”PAL - 

memory score”. Poängskalan ligger mellan 0-26, ju högre poäng, desto bättre.  

Deltestet PAL, har blivit ett användbart verktyg och är en indikator på 

minnessvårigheter (Cambrige cognition, 2016). Som minnestest kan PAL användas såväl 

inom forskning som i kliniska sammanhang. PAL har rapporterats vara en god prediktor för 

att upptäcka minnessjukdomar och differentiera mot andra diagnoser (Blackwell et al., 2003; 

Boraxbekk et al., 2015; Égerházi, Berecz, Bartók & Degrell, 2007; Fowler, Saling, Conway, 

Semple, & Louis, 1995; 1997; 2002; Swainson et al., 2001). Studier har gjorts på friska 

personers hjärnor och det har upptäckts att PAL ger en aktivering av hippocampus genom 

antalet mönster som individen ska komma ihåg (Rover et al., 2011). Detta test är ett specifikt 

mått på omfånget av episodiskt minne och bedömdes vara lämpligt att använda för analys av 

uppsatsens hypotes. 

Intervention 

Deltagarna i MT-gruppen fick utföra olika mindfulnessövningar under en fem veckors 

period, fem dagar i veckan, 30 minuter. Före varje övningstillfälle loggade deltagarna in på en 

webbplats där lösenord krävdes. Därefter blev deltagarna instruerade att sitta på en plats där 

det är tyst och lugnt, eventuellt förbereda något föremål som skulle kunna behövas till 

träningen. Varje session inleddes med en grundläggande mindfulness-meditation (medveten 

närvaro, ca 15 minuter). Meditationen omfattade en initial avslappningsövning (bodyscan), 

och därefter började själva mindfulnessträningen genom att fokusera på andetagen. Efter 15 

minuter genomförde deltagarna tre stycken fem minuters guidade mindfulnessövningar 

(övningar utformade av Ellen Langer) såsom “mindfulness lyssnande”, “mindfulness 

observerande” och “medveten gång”, vilka benämndes “Mindfulnessövning 1”, 

“Mindfulnessövning 2“ etc. Det fanns totalt sju olika guidade fem minuters övningar vars 

ordningsföljd slumpades över träningstillfällena. De sju övningarna var: 

1. Medvetenhet om plats, t.ex. en plats utanför fönstret de kunde titta ut genom.  

2. Medvetet ätande, deltagaren observerade t.ex. ett russin eller en bit äpple medan de åt det.  
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3. Medveten observation av föremål, t.ex. en porslinsfigur som stod framför dem. 

4. Medveten observation av person, deltagaren såg en bild på en person på datorskärmen.  

5. Medveten gång, gjordes på plats där deltagaren uppmärksammade sin motoriska funktion. 

6. Medvetet lyssnande, deltagaren lyssnade aktivt och uppmärksammade ljud från datorn.  

7. Medvetet alternerande av handskrift, deltagaren behövde en penna och ett papper. På 

datorskärmen fick deltagaren se en text som skulle skrivas av på pappret, men de skulle 

använda icke dominanta handen.  

 Vid slutet av varje övningstillfälle skrev deltagarna ner korta reflektioner som lagrades 

via webben, vilket tog 2-3 minuter. Detta hjälpte deltagarna både för att få en bättre integrerad 

del i medvetenhetsprocessen och ett sätt att öka sannolikheten att deltagarna fullföljde varje 

session. Varje session blev strukturerad på följande sätt: Inloggning, Mindfulness-meditation 

session (15 min), Mindfulnessövning 1 (5 min), Mindfulnessövning 2 (5 min), 

Mindfulnessövning 3 (5 min), skriva reflektion och logga ut. Inloggning- och utloggningstider 

blev registrerade för att ha bevakning över att deltagaren genomförde sina uppgifter. 

Kontrollgruppen utövade en kognitiv träningsform med hjälp av Cogmed på en dator 

under en fem veckors period, fem dagar i veckan, 30 minuter. Deltagarna fick utöva enklare 

kognitiva övningar där svårighetsgraden i träningsprogrammet var på en låg nivå och ej 

ändrades. Under den inledande sessionen blev deltagarna introducerade i träningsprogrammet 

av en koordinator. Precis som för MT-gruppen kom data att sparas på respektive webb-plats 

under hela träningsperioden. 

Procedur 

 I föreliggande uppsats beskrivs enbart information om design och metod av relevans 

för uppsatsens syfte, frågeställning samt hypotes. För mer information om SAGE-studien och 

den omfattande beskrivningen av projektets metod hänvisas till “Detailed Protocol” 

(Mohammed & Daffner, 2013). Designen för forskningsstudien slutfördes under våren 2014 

och förberedelserna fortsatte under sommaren samt hösten samma år. Deltagarna (friska 

personer över 65 år) rekryterades genom en annons i en lokaltidning där man ombads 

kontakta projektets koordinator om man önskade få mer information om studien. Vid det 

inledande telefonsamtalet gavs en översiktlig information om projektets bakgrund, syfte, 

genomförande och rutiner samt randomisering till någon av de fyra övningsbetingelserna 

(vilka förklarades) i samband med andra besöket. Om intresse framkom vid samtalet 

tillfrågades den potentiella försökspersonen om koordinatorn fick ställa vissa frågor kring 

vederbörandes hälsa utifrån några av projektets inklusions- och exklusionskriterier. Vidare 

informerades personen om att vid ett av de första besöken sker ett samtal om hälsa med en av 
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projektets läkare, bland annat utifrån ett fördjupat samtal om personens hälsa och för en 

bedömning att det inte föreligger någon medicinsk risk för deltagande i studien. Om personen 

samtyckte till denna procedur sattes vederbörande upp på en planeringslista och fick 

information om att antagning i projektet skedde successivt och att personen skulle kontaktas 

senare via telefon för att avtala en första tid. När försökspersonen senare kontaktades via 

telefon för att avtala tid för det första besöket skickades via mail eller post en bekräftelse på 

tiden och en kortare skriftlig information.  

Vid det första besöket fick deltagarna genomföra undersökningar av minne och fylla i 

olika hälsoenkäter samt genomföra olika psykologiska tester på kognitiv förmåga. Deltagarna 

svarade även på frågor rörande hälsa, livskvalitet, hälso- och sömnvanor samt angav olika 

demografiska uppgifter. Utöver detta träffade deltagarna en läkare för en allmän genomgång 

av hälsa med fokus på att det inte föreligger några medicinska hinder för att delta i studien. 

Deltagarna träffade även sjuksköterska och psykolog.  

Vid det andra besöket träffade deltagarna inledningsvis en sjuksköterska för att lämna 

ett blodprov. Deltagarna fick även träffa en psykolog för att genomföra det datoriserade testet 

CANTAB avseende kognitiva funktioner. Deltagarna fick mer övergripande information 

kring projektet och om vad träningsprogrammet gick ut på som man randomiserats till och 

vad som förväntades att deltagarna skulle göra hemma under 5 veckor, 5 övningar i veckan, 

cirka 30 minuter per tillfälle och totalt 25 övningar. Vid det andra besöket blev deltagarna 

informerade om att de skulle börja med träningen inom 5 dagar efter att de hade lämnat 

blodprovet. Varje deltagare hamnade i antingen en av tre experimentella grupper (fysisk 

träning, kognitiv träning med Cogmed, MT eller i en aktiv kontrollgrupp med ett förenklat 

Cogmed). Alla fyra betingelserna var webbaserade och bjöds på en bärbar dator som 

deltagaren fick låna under träningsperioden. Alla registreringar via webben gjordes och varje 

övningsbetingelse hade en interaktiv modul så att svårighetsgraden ändrades allteftersom 

försökspersonen gjorde framsteg i sitt träningsprogram, eller minskade om olika svårigheter 

uppkom. För var och en av de fyra betingelserna fanns en övningskoordinator som 

kontinuerligt kunde övervaka försökspersonens aktivitet och hålla kontakt via telefon under 

träningstiden. Deltagarna blev uppmuntrade till att genomföra träningsformen samma tid 

under dygnet utan några störningsmoment, att inte träna mer än en gång per dag och blev 

uppmuntrade att behålla sina vanliga vardagliga aktiviteter utan förändring. 

 Det var vid första och andra besöket som baslinjeundersökningen genomfördes och 

när övningskoordinatorn kunde se att respektive övningsperiod började gå mot sitt slut, 

kontaktades försökspersonen för en uppföljande undersökning med ambitionen inom 5 dagar 
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efter sista övningen. Vid det uppföljande besöket genomfördes samma rutiner med enkäter 

kring personens hälsa, sömn och allmänna vanor samt samma kognitiva test som vid 

baslinjen, t.ex. med PAL för att studera eventuella skillnader mellan före- och eftermätningar. 

Vid det avslutande besöket avtackades deltagarna med ett presentkort. Samtliga 

undersökningar i Växjö genomfördes vid Hälsomottagningen vid Linnéuniversitetet.  

Statistisk analys 

 I den statistiska analysen användes SPSS 23 (IBM, 2015). Vi genomförde statistiska 

analyser med såväl inomgrupps- som mellangruppsdesign och undersökning av eventuella 

skillnader mellan olika individer och grupper av individer utfördes med chi2-test samt 

Students t-test. Kön, ålder och utbildningsnivå användes som oberoendemått och PAL som 

beroende variabel. Analys av varians med upprepad mätning (ANOVA) gjordes för att studera 

effektstorlekar (Cohens d och eta2) och eventuell skillnad mellan träningsgruppen MT och 

kontrollgruppen avseende före- och eftermätningen på PAL. Enligt Cohens d är en vedertagen 

tolkning att d större än eller lika med 0.2 är en liten effekt, d större än eller lika med 0.5 

räknas som en medelstor effekt, och om d är större än eller lika med 0.8 räknas det som en 

stor effekt (Cohen, 1988). Enligt Cohen rangordnas storleken på eta2 (n2) så att en liten effekt 

är större än eller lika med 0.01, medium 0.059 och stor 0.138. De statistiska variablerna 

bedömdes vara normalfördelade och tillät parametriska metoder med tvåsidig varians. I 

uppsatsen antogs ett p-värde (α ) som är lika med eller mindre än 0.05 och 

konfidensintervallet (CI) 95 %.  

Etik 

 SAGE-projektet har godkänts av Etikprövningsnämnden (EPN) vid Linköpings 

universitet 2013-05-24 (dnr 2013/154-31) och 2014-08-19 (dnr 2014/238-31). Ytterligare en 

ansökan om etisk prövning har lämnats in till Etikkommittén Sydost i samband med 

planeringen av föreliggande uppsats, men bedömningen där var att de etiska aspekter som kan 

komma ifråga här ryms inom tidigare beslut av EPN. I SAGE-projektets uppläggning framgår 

av inklusions- och exklusionskriterierna att det tagits hänsyn till att minimera risker och 

obehag som deltagarna hade kunnat uppleva i forskningsstudien. En viktig faktor i studien var 

att kolla upp deltagarnas medicinska hälsotillstånd för att förhindra risk för olika fysiska eller 

psykiska åkommor. Under hela träningsprogrammet hade deltagarna kontakt med 

koordinatorn och på det vis kunde etiska problem förhindras. Ur en etisk synvinkel har 

medicinska bedömningar, intervjuer och neuropsykologisk testning genomförts av läkare, 

sjuksköterskor och psykologer samt studerande vid psykologprogrammet vid 

Linnéuniversitetet under handledning. Det enda som deltagarna kan ha upplevt som svårt kan 
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ha inneburit ångest, frustration, yrsel och trötthet. Det fanns alltid möjlighet för deltagaren att 

hoppa över frågor, ej besvara frågor eller att ta paus. Det fanns också möjlighet att avsluta 

deltagandet i studien utan att behöva ange skäl för detta. All persondata var avidentifierade. I 

föreliggande uppsats har författarna således enbart använt insamlade data och har ingen 

kännedom om de personer som deltog i SAGE-projektet.  

Resultat 

 I Tabell 3 nedan presenteras resultatet på PAL - memory score. Två beroende t-test 

och inomgrupps envägs-ANOVA utfördes för att kontrollera inomgruppseffekten i MT-

gruppen, respektive i kontrollgruppen. Det framkom en signifikant ökning av resultaten från 

baslinje till uppföljning för MT-gruppen, t(17) = 2.19, M = 1.72, SD = 3.34, 95 % CI [0,061, 

3,38], p = .043. Vid analys avseende skillnaden mellan undersökning efter och före framkom 

en stor effektstorlek, F(1,17) = 4.79, p = .043, 2
pη  = .220. Det innebär att 22 % av variansen i 

PAL kan förklaras av interventionen med MT för deltagarna i denna betingelse (Cohens d = 

1.06). Vid undersökning av resultaten avseende kontrollgruppen framkom dock ingen 

signifikant skillnad, t(18) = .742, M = .842, SD = 4.95, 95 % CI [-1.54, 3.23], p =.468. 

Effektstorleken för kontrollgruppens förändring över tid blev inte signifikant, F(1,18) = .551, 

p = .468, 2
pη  = .030. Vid undersökning av prestation på testet PAL, framkom ingen statistisk 

signifikant skillnad mellan grupperna F(1, 35) = .398, p = .532, 2
pη = .011.  

 
Tabell 3. Tabell över medelvärden före och efter på PAL samt differens inom grupperna  

Variabler MT-grupp Kontrollgrupp 

PAL-pre 1 �̅ (SD)  15.6 (2.87)    16.7 (4.07) 

PAL-post 1 �̅ (SD)  17.3 (2.49)  17.5 (3.6) 

PAL-diff (post-pre) 2�̅ (SD)     1.72 (3.34)         .84 (4.95) 

Signifikans (p)                    .043                     .468 

Effektstorlek, eta2 ( 2
pη )                    .220 .030 

1 Students t-test, 2 ANOVA 
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 För MT-gruppen framgår en klar ökning av resultatet på PAL, dock från en betydligt 

lägre startpunkt, jämfört med kontrollgruppen (Figur 1). Vid slutet av deltagarnas respektive 

intervention inom respektive grupp, når resultaten nästan samma nivå vid tidpunkten för 

postintervention. 

 

 
Figur 1. Effekten på PAL i MT-grupp och kontrollgrupp efter fem veckors träning  
 

Diskussion 

Syftet med den föreliggande studien var att undersöka om 30 minuters MT, fem dagar 

i veckan, kan påverka äldre personers episodiska minne efter en fem veckors träningsperiod. 

Undersökningens huvudresultat visar på att det episodiska minnet ökat hos den grupp som 

använde MT, jämfört med den grupp som genomförde en enkel kognitiv övning. Resultatet 

visade på en statistiskt signifikant ökning av resultaten hos MT-gruppen med i genomsnitt 

1.72 poäng mer på testet PAL, på en 0-26 poängskala. Med en förklarad varians på 22 %, en 

stor effektstorlek, framgår att MT har en effekt på utfallsmåttet episodiskt minne.  

Resultatdiskussion  

 Baserat på tidigare MRI-studier sker förändringar i hippocampus och andra 

hjärnområden till följd av MT som påverkar det episodiska minnet (Goyal et al., 2014; Luders 

et al., 2009; Luders et al., 2013a; Marciniak et al., 2014; Newberg, et al., 2010; Wang et al., 

2011), vilket visar på fördelaktiga neuroanatomiska förändringar till följd av MT (Hölzel et 

al., 2008; Fox et al., 2014; Lazar et al., 2005). I föreliggande studie skedde en förbättring på 

1.72 skalpoäng på PAL efter 5 veckors MT, vilket bekräftar tidigare resultat. Kontrollgruppen 

förändrades ej statistiskt, trots en tendens mot ett högre medelvärde på PAL. Uppsatsens 

hypotes bevisades dvs. att MT-gruppen gjorde en förbättring jämfört med kontrollgruppen.  
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Metodologisk diskussion  

 SAGE-studien hade ej för avsikt att studera samband mellan episodiskt minne och 

MT, dock fanns det utrymme inom metoden att bygga upp en hypotes för att testa detta. Ett 

bekvämlighetsurval har använts med fokus på äldre friska individer i södra Sverige som valde 

att svara på tidningsannonser, vilket begränsar generaliserbarhet och ekologisk validitet.  

 Storleken på urvalet ligger i den nedre delen för vad som kan vara möjligt att uttala 

om resultatet. Helst skulle det setts om möjligt fler deltagare i varje grupp, för att kunna höja 

powern för studien. Den interna validiteten har följt konstens regler kring randomisering och 

även i testresultaten återspeglades en fin fördelning i alla grupper avseende PAL-resultat, kön, 

ålder och utbildningsgrad, vilket ökat den externa validiteten. Dock gavs det ingen statistisk 

signifikans för kontrollgruppen, vilket hotar den interna validiteten för den gruppen samt 

syftet med att jämföra med MT-gruppen. Tendens förekom att gruppen hade en förbättrande 

trend. Det kan bero på orsaksfaktorer i metoden såsom outliers, vilket får datamaterialet att 

spridas åt alla hörn (regression mot medelvärdet). Anledningar som tillfällighet att deltagarna 

av olika anledningar i sin vardag fick förbättrad episodiskt minne, kan vara en aspekt. Vi 

spekulerade kring att Cogmed likväl hade effekt och medförde en retning i storhjärnan, 

deltagarna kanske upplevde testet som tillräcklig utmanande och stimulerande. Bland annat 

resonerades det kring att kontrollgruppen hade ett högre medelvärde på PAL i pre-

intervention och därav ej gjorde en lika stor förändring jämfört med MT. Randomiseringen 

borde eliminerat många orsaksfaktorer. Tester på och träning av äldre individer över 65 år, 

har helt andra förutsättningar därför är det viktigt att undersöka deltagarens tidigare 

erfarenhet. 

 Att mäta episodiskt minne som konstrukt med hjälp av kognitiva test är något 

författarna beaktat gällande metod. Testet PAL som nämnts tidigare har en mycket hög 

klinisk implikation i vården och mäter det episodiska minnet med hög specificitet och 

sensitivitet jämfört med andra liknande test (Blackwell et al., 2003; Cambrigde cognition, 

2016; Rover et al., 2011). Det finns flertal akademiska studier som använder MMSE eller 

enklare kognitiva test som mått på episodiskt minne, vilket framhåller PAL som ett 

lämpligare test. Det kan konstateras inom all forskning att jämförelser mellan olika studier är 

oerhört svårt då kognitiva test samt neuroradiologiska metoder oftast ej överensstämmer och 

detta medför svårigheter att hitta helt adekvata tidigare studier som exakt återspeglade SAGE-

studiens metod. I uppsatsen har det etablerats en diskussion om den neurologiska och 

psykologiska kopplingen mellan episodiskt minne samt mindfulness (Davidson & Kazainika 

2015), vilket underbygger teorin för metoden. Området är relativt outforskat och det är inte 
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fullt möjligt att konstatera vilka hjärnområden eller neurologiska mekanismer som påverkats 

av MT, dock finns det en stark evidens från tidigare forskning att mindfulness/meditation har 

möjlighet att påverka hjärnans plasticitet och olika hälsoaspekter.  

 MT brukar oftast i studier pågå i cirka 8 veckor, vilket uppsatsens författare skulle sett 

som en tänkbarhet att studera effekten över en längre tid. En förklarad varians på 22 % är 

väldigt högt, men i forskningsstudier finns många orsaksfaktorer (okända) som ej går att 

kontrollera för. Resten av den förklarade variansen tilldelades felaktigheten, dvs. 78 % av 

andra variabler, vilket kunde fångats upp av en bättre konstruerad metod eller av en större 

genomförd statistisk analys som inkorporerar flertal variabler i hypotesen.   

Praktiska implikationer  

 Denna uppsats har väckt många tankar och funderingar, vilka skulle kunna bli ämnen 

för intressanta studier i framtiden. Uppsatsens författare föreställer sig att huvudfyndet i 

studien kan bidra med större kunskap och förståelse, särskilt för äldres kognitiva hälsa men 

också inom demensvården. För att knyta ihop, spekulerar vi kring praktiska indirekta 

implikationer av att det episodiska minnet förbättras av MT och positiva konsekvenser av det 

utifrån tidigare forskningsresultat. Antalet äldre förväntas i framtiden bli den största 

åldersgruppen i världen (United Nations Report, 2013). Vi finner att forskning som riktas mot 

äldre och minnesfunktioner kan vara en del på vägen för att kompensera brister och förbättra 

färdigheter. Lucia McBee (2008), är en av väldigt få som väljer att hitta alternativa vägar för 

äldres välbefinnande. Denna väg kan vara mindfulness, vilket enligt henne är ytterst lätt och 

effektivt att implementera i vården. Det kan utifrån uppsatsens studie frambringa positiv 

inverkan på en viktig vardagsfunktion som episodiskt minnet. Demenssjukdomar är ett stort 

samhällsproblem och prevalensen förväntas öka under de kommande åren (World alzheimer 

report, 2015). En förbättring av minnesfunktion som visats i uppsatsen kan spekuleras 

fördröja insjuknandet i demens samt drastiskt minska kostnaderna inom vården (Barnett, 

Lewis, Blackwell & Taylor, 2014; Brookmeyer et al., 2011). Mindfulness kan likaledes vara 

en lindrande metod för individer med demenssjukdomar, vilket det finns förhoppning att mer 

forskning utröner om (McBee, 2008; Paller et al., 2015; Quintana Hernández et al., 2014; 

Robertson, 2015). Utifrån testresultatet och tidigare forskning är det en neuroplastisk 

möjlighet för äldre individers reservkapacitet att kompensera för lesioner/degeneration i 

hjärnområden (Stern, 2009). Moscovitch och kollegor (2016), skrev om att åldrande inte 

enbart är ihopkopplat med kognitivt avtagande och i uppsatsen råder inga tvivel att de äldre 

deltagarna förbättrat sin minnesfunktion. Resultatet kan peka på en förmåga för äldre personer 

att kunna hantera en framtida ålderdom på ett mer hälsosamt och aktivt sätt. En av de sista 
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praktiska implikationerna det avses med masteruppsatsen är att ge en möjlighet och 

förhoppning för äldre friska att det finns en potential att på äldre dagar kunna med hjälp av 

MT förbättra sin kognitiva minnefunktion.  

Framtida forskning och konklusioner  

Fler studier av andra forskargrupper behöver öka resultatets evidensstyrka eller bevisa 

motsatsen. Ytterligare studier krävs för att kunna förstå hur MT kan påverka det episodiska 

minnet hos äldre individer. Det behövs i samband med MT göras hjärnavbildningar på 

deltagarna. Helst longitudinella, randomiserade och slumpmässigt urval skall ha tillämpats i 

studierna. Intressant att undersöka är om det går att anpassa meditationstekniker och tiden 

avsatt för meditation till individuella behov. Vi kan fråga oss hur lång tid MT som krävs för 

att eventuellt kunna ge hälsoeffekt på det episodiska minnet samt vad som krävs för att 

underhålla dem och hur långvariga dessa effekter är? Med samma deltagare från SAGE-

studien går det i en senare statistisk undersökning studera om prevalensen för demens skiljer 

sig åt för stimuligrupperna. Det skulle vara intressant att upprepa studien, men med avsevärt 

fler deltagare i både MT-gruppen och kontrollgruppen för att kunna tydliggöra effekterna och 

skillnader samt ha med flera möjliga orsaksfaktorer i den statistiska analysen.  

 Masteruppsatsens författare är mycket nöjda med resultatet och att det kan bidra med 

mer information till forskningsområdet inom mindfulness samt episodiskt minne. Vi hoppas 

på att resultaten skall kunna få implikationer för äldres välbefinnande och åldrande. 
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