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HUR PERSONLIGHET ENLIGT BIG FIVE-MODELLEN 

PREDICERAR MINDFULNESS 

 

Helena Skoglund 

 

 

Mindfulness innebär att vara medvetet närvarande i nuet på ett icke-

dömande sätt. Forskare har idag haft svårt att enas om en enhetlig 

definitition av begreppet. Att studera personlighetens betydelse kan 

hjälpa forskare till en ökad förståelse för begreppet mindfulness. 

Syftet med denna studie var att undersöka hur de fem 

personlighetsegenskaperna neuroticism, extraversion, openness to 

experience, agreeableness och conscientiousness predicerar 

mindfulness. Syftet föranledde en frågeställning huruvida mindfulness 

bäst bör definieras som en egenskap eller som en teknik. En 

enkätundersökning utfördes bestående av ett mindfulnesstest (MAAS-

skalan) och ett personlighetstest (Big Five Inventory) med 113 

undersökningsdeltagare. Datamaterialet analyserades med 

korrelations- och multipel regressionsanalyser. Resultaten visade att 

neuroticism var den starkaste prediktorn för mindfulness och även den 

personlighetsegenskap som förklarade mest varians för den samma. 

Resultatet skulle även kunna tyda på att mindfulness snarare bör 

definieras som en teknik hellre än en egenskap. För framtida forskning 

vore det intressant att studera personlighet och mindfulness på 

faktornivå för att skapa en djupare klarhet i begreppets innebörd. 

  

       

Mindfulness definieras vanligtvis som ett tillstånd då man är uppmärksam på, samt 

medveten om vad som sker i nuet. Nyanaponika Thera (1972; i Brown & Ryan, 2003) 

benämnde mindfulness som "den klara och ensidiga medvetenheten om vad som egentligen 

händer med oss och inuti oss, successivt i vår perception" (sid. 5). Enligt Kabat-Zinn (1994) 

förknippas mindfulness oftast med ett formellt utövande av meditation och har även kallats 

hjärtpunkten inom buddhistisk meditation. Dock, innebär mindfulness mer än meditation. 

Det är ett inneboende tillstånd av medvetenhet, vilket involverar att medvetet vara 

närvarande i sina egna upplevelser stund för stund (Shapiro, Astin, Carlson & Fredman, 

2006). Många studier har visat att mindfulness-baserade behandlingar verkat fördelaktigt 

vid behandlingar av en mängd olika kliniska sjukdomar (e.g Kabat-Zinn, 1982; Kristeller & 

Hallett, 1999; Marlatt, 2002; Roemer & Orsillo, 2002; Segal et al., 2002). För att öka 

förståelsen för vad mindfulness innebär har forskare undersökt mindfulness i relation till 

andra etablerade och mätbara dispositionella konstrukt, så som femfaktormodellen av 

personlighet, benämnd Big Five (Giluk, 2009). Något motstridiga resultat har befunnits av 

de olika faktorernas betydelse. Den föreliggande studien fokuserar därför på sambanden 

mellan personlighetsmodellen Big Five och mindfulness. 
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Vad är mindfulness? 

Även om forskningen inom mindfulness ökar alltmer har forskare haft svårt att enas om en 

enhetlig definition av begreppet (Palmer & Rodger, 2009). Det råder idag en tvetydighet 

huruvida mindfulness bäst definieras som en existerande egenskap eller som en teknik som 

aktivt måste praktiseras (Giluk, 2009). Här presenteras olika definitioner av begreppet 

mindfulness.  

Kabat-Zinn (1994) förklarade att mindfulness, eller på svenska medveten närvaro, inte har 

någonting med den egentliga buddhismen att göra. Det handlar heller inte om att man bör 

bli buddhist, utan om ett ’uppvaknande’; att man lever i harmoni med sig själv och världen. 

Mindfulness går ut på att granska vem man är, att ifrågasätta sin världsuppfattning och sin 

plats på jorden och att lära sig uppskatta rikedomen i livets alla ögonblick. När man på fullt 

allvar och med öppet sinne ägnar sig åt detta utan att falla offer för sina egna tyckanden, 

åsikter och fördomar, projiceringar och förväntningar, dyker nya möjligheter upp och man 

får en chans att frigöra sig från omedvenhetens tvångströja. Mindfulness är något så enkelt 

som att leva medvetet. I själva verket behöver man inte veta mycket om buddhismen för att 

vara på det klara med att det viktigaste är att man är sig själv och inte strävar efter att bli 

någonting man inte redan är. Den formella meditationen inom mindfulness inkluderar 

sittande-, gående- samt rörelsefokuserad meditation, men mindfulness kan även praktiseras 

i vardagliga aktiviteter, som när vi diskar eller äter en måltid (Kabat-Zinn, 1994). 

 

Motsatsen till mindfulness benämns mindlessness och uppstår när en individ inte erkänner 

sina egna tankar och känslor för sig själv utan ‖lever på autopilot‖ (Brown & Ryan, 2003). 

Williams och Swales (2004) menade att faran med mindlessness, att ‖leva på autopilot‖, 

ligger i omedvetenheten om när gamla vanor, så som tankar och sinnesförnimmelser, 

aktiveras. När och om särskilda omständigheter medvetandegörs, kan det då vara försent att 

hantera dem skickligt (Palmer & Rodger, 2009). Shapiro med flera (2006), förklarade 

mindfulness som en mystisk och komplex process. För att försöka skapa en mer precis 

förståelse för mindfulness utformade de en modell som ämnade att beskriva de primära 

mekanismer som innefattar utövandet av mindfulness. Dessa uttrycks som tre olika axiom: 

1. Intention. Det är en persons avsikter som sätter ribban för vad som är möjligt (Kabat-

Zinn, 1990). Det påminner personen från stund till stund om varför den praktiserar 

mindfulness över huvud taget. Att inbegripa avsikten som en central komponent i 

mindfulness är avgörande för att kunna förstå processen som helhet. 2. Uppmärksamhet. 

Att vara uppmärksam involverar att vara observant på sina interna och externa upplevelser. 

Betydelsen av att vara uppmärksam återfinns också inom den kognitiva beteendeterapin, 

vilken baseras på förmågan att observera inre och yttre beteenden. Att praktisera 

uppmärksamhet, eller medveten närvaro, är kärnan inom mindfulness. 3. Attityd Den 

inställning en person har till det den uppmärksammar hos sig själv, är av stor vikt. 

Uppmärksamheten kan exempelvis vara av kall, kritisk karaktär, eller så kan den 

genomsyras av tillgivna, medmänskliga egenskaper så som vänlighet och öppenhjärtighet. 

Genom att praktisera ett öppet och accepterande förhållningssätt gentemot sig själv, avtar 

vår ständiga strävan efter behagliga upplevelser, och behovet av att förtränga jobbiga 

upplevelser blir mindre (Shapiro et al., 2006). 
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Vidare, menade Shapiro med flera (2006), att dessa tre axiom tillsammans leder till ett 

betydelsefullt perspektivbyte, vilket de benämner reprecieving. Istället för att försjunkas i 

det drama vi skapar oss själva genom våra personliga tolkningar, eller livshistorier, kan vi 

ta ett steg åt sidan och istället betrakta oss själva mer objektivt. Kegan (1982) förklarade att 

detta perspektivskifte (att göra ett subjekt, till ett objekt) av utvecklingspsykologer har 

förkunnats vara en nyckel till utveckling och tillväxt under en människas livstid. 

 

Brown och Ryan (2003) menade i sin tur att uppmärksamhet och medvetenhet är relativt 

konstanta egenskaper för vad som kännetecknar ett normalt fungerande. Mindfulness 

innebär således ett förstärkt fokus av redan existerande egenskaper. Eftersom de flesta av 

oss har kapacitet att vara närvarande och uppmärksamma, kan det antas att individer skiljer 

sig i fråga om deras benägenhet att vara medvetna om, samt upprätthålla uppmärksamhet 

för vad som sker i nuet. Det kan även vara så att denna kapacitet varierar mellan personer 

eftersom den både kan finslipas och/eller mattas av på grund av en mängd olika faktorer. 

Wallace (1999) hävdade att mindfulness som egenskap kan variera avsevärt, från höga 

nivåer av klarsynthet och känslighet, till låga nivåer i form av vanemässiga, automatiska 

och tanklösa handlingar. Detta menade han, implicerar att individer till följd av medfödda 

kapaciteter, disciplinering eller annan påverkan kan skilja sig från varandra och således 

vara mer eller mindre uppmärksamma och närvarande i nuet.  

 

Enligt Thompson och Waltz (2007) innefattar mindfulness att upprätthålla uppmärksamhet 

gentemot sina direkta upplevelser, istället för att distraheras av historiska eller framtida 

upplevelser. Det innefattar också att upprätthålla en icke-dömande inställning gentemot 

dessa direkta upplevelser. Thompson och Waltz (2007) redogör för två riktningar inom 

mindfulness; mindfulness-baserad psykoterapi, samt vardaglig mindfulness, på engelska 

everyday mindfulness. Den första innefattar meditation och yoga där utövare ombeds att 

rikta uppmärksamhet och fokus mot ett speciellt stimulus, så som hans eller hennes andning 

eller andra kroppsförnimmelser. Vardaglig mindfulness innefattar att upprätthålla ett öppet, 

accepterande förhållningssätt genomgående i vardagen. (Thompson & Waltz, 2007). 

 

Personlighet och mindfulness 

Olika skalor har utvecklats för att mäta graden av vardaglig mindfulness hos individer 

(MAAS-skalan av Brown & Ryan, 2003; CAMS-R-skalan av Feldman, Hayes, Kumar och 

Greesons, 2003). Att vardaglig mindfulness går att mäta gör att det kan antas att vardaglig 

mindfulness är en egenskap som existerar genomgående i olika situationer och således kan 

relateras till specifika personlighetsegenskaper (Thompson & Waltz, 2007). Sambandet 

mellan personlighet och mindfulness har undersökts i en rad olika studier (ex Brown & 

Ryan, 2003, Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer & Toney, 2006, Thompson & Waltz, 

2007), och en metaanalys utfördes 2009 av Giluk. 

 

Att relationen mellan personlighet och mindfulness studerats kan förklaras av behovet som 

funnits och finns av att kartlägga vad mindfulness egentligen innebär. När forskare vill 

undersöka validiteten av ett konstrukt försöker de ofta klargöra vad konstruktet innebär 

genom att relatera det teoretiska konstruktet till andra konstrukt (Cronbach & Meehl, 1955). 

Forskare har därför undersökt mindfulness i relation till andra etablerade och greppbara 
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dispositionella konstrukt, så som femfaktormodellen av personlighet enligt Big Five-teorin 

(Giluk, 2009). 

 

Femfaktormodellen av personlighet (Big Five) har blivit väletablerat under de senaste 

decennierna. Modellen innefattar egenskaperna neuroticism, extraversion, openness to 

experience, agreeableness och conscientiousness (Barrick, Mount & Judge, 2001). Nedan 

följer en förklaring av de fem personlighetsegenskaperna enligt Big Five samt hur de 

förväntas relatera till mindfulness. 

 

Neuroticism 

Neuroticism definieras som emotionell instabilitet (Zakrisson, 2010). Individer med hög 

grad av neuroticism tenderar att vara ängsliga, självmedvetna, nyckfulla och osäkra 

(Barrick, Mount & Judge, 2001). De är känsligare för psykologiska påfrestningar och 

hanterar stress generellt sett sämre än andra. Individer med en hög grad av mindfulness 

anses ha en större förmåga att tolerera en rad olika tankar, känslor och upplevelser (Baer, 

2003; Brown, Ryan & Creswell, 2007; Shapiro et al., 2006). I tidigare studier har det visat 

sig att neuroticism korrelerar negativt med mindfulness (Baer et al, 2006; Brown & Ryan, 

2003), likaså i Giluks metaanalys (2009). Det är det accepterande och icke-dömande 

förhållningssättet inom mindfulness som skapar ett lugn, vilket är att se om en kontrast till 

neuroticism, eftersom känslomässig instabilitet ofta beror på hur vi tolkar en händelse, 

snarare än själva händelsen i sig (McCormick, 2006, refererad i Giluk, 2009). Kohls, Sauer 

och Walach (2009) studerade mindfulnessfaktorerna acceptans och närvaro i relation till 

ångest och depression och kom fram till att det negativa sambandet mellan mindfulness och 

dessa faktorer helt och hållet var beroende av acceptansfaktorn. 

 

Extraversion 

En person som är extravert är social, aktiv, pratsam, personorienterad, optimistisk och gillar 

att ha kul (Zakrisson, 2010). Både extraversion (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999) och 

mindfulness (Brown et, al. 2007) har kopplats ihop med subjektivt välbefinnande och 

positiva emotioner, vilket skulle kunna innebära att extraversion och mindfulness korrelerar 

positivt med varandra. Samtidigt, karaktäriseras extraversion även av ett behov av aktivitet, 

spänning och stimulering (Costa & McCrae, 1992). Ett sådant behov skulle kunna göra det 

svårare för extroverta individer att vara medvetet  närvarande, speciellt om den nuvarande 

stunden är rutinbaserad eller trögflytande. I tidigare studier har extraversion både visat sig 

korrelera positivt (exempelvis Baer, Smith och Allen, 2004) och negativt (exempelvis 

Thompson & Waltz, 2007; Waters, 2007) med mindfulness (Giluk, 2009). I Giluks (2009) 

metaanalys förelåg det endast ett svagt samband mellan extraversion och mindfulness, och 

det kan antas bero på att extroverta individer är spänningssökande och i behov av 

stimulering, vilket kan tänkas motverka mindfulness (Giluk, 2009).  

 

Openness to experience 

En person som är öppen är nyfiken, har breda intressen, är kreativ och originell, fantasirik 

och otraditionell (Zakrisson, 2010). Att inneha en hög grad av öppenhet inför upplevelser 

innebär att vara vidsynt och okonventionell (Barrick et al. 2001). Det innefattar också 

förmågan att vara mottaglig för känslomässiga intryck samt att vara öppen och nyfiken 
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gentemot sin yttre och inre värld (Costa & McCrae, 1992). Baer med flera (2004), menade 

att flera element inom openness, så som att vara uppmärksam på sina egna känslor samt att 

vara nyfiken på sin inre och yttre värld, är förenliga med mindfulness i och med det 

fördomsfria observerande som mindfulness uppmuntrar till. Således har det i tidigare 

studier påfunnits föreligga ett positivt samband mellan openness to experience och 

mindfulness (Baer et, al. 2006; Bishop, et al. 2004; Brown & Ryan, 2003), Giluks, 2009).  

 

Agreeableness 

Agreeableness översätts på svenska till vänlighet (Zakrisson, 2010). Personer med hög 

agreeableness är generellt sett vänliga, samarbetsvilliga, stöttande samt omtänksamma 

gentemot andra (Barrick et al. 2001). De har även en tilltro till att andra människor är ärliga 

samt att de har goda avsikter (Costa & McCrae, 1992). Personer med en hög mindfulness 

tenderar att bemöta individer de tidigare haft negativa erfarenheter med, med ett öppet 

sinne samt med en tilltro till deras avsikter (Giluk, 2009). I en studie av Thompson och 

Waltz (2007) hittades ett positivt samband mellan agreeableness och mindfulness. Många 

faktorer inom begreppet agreeableness, så som medkänsla och ödmjukhet, är buddhistiska 

dygder och resultatet stärker således den traditionella uppfattningen om att ju mer mindful 

en person är, desto mer ökar dennes medkänsla, eller agreeableness (Thomas & Waltz, 

2007). Giluks (2009) metaanalys visade även den ett positivt samband mellan 

agreeableness och mindfulness.  

 

Conscientiousness  

Conscientiousness översätts på svenska noggrannhet eller samvetsgrannhet (Zakrisson, 

2010). Personer med hög conscientiousness är pålitliga, ansvarsfulla, rättar sig efter regler 

samt är prestationsinriktade (Barrick et al. 2001). Två kännetecken för conscientiousness är 

självdisciplin och självreglering (Costa & McCrae, 1992). Både mindfulness och 

conscientiousness karaktäriseras av betänksamhet och att man reagerar effektivt snarare än 

impulsivt och vanemässigt (Costa & McCrae, 1992; Kabat-Zinn, 1990, refererade i Giluk, 

2009). I Giluks (2009) metaanalys hittades ett starkt positivt samband mellan 

conscientiousness och mindfulness. Det funna sambandet skulle kunna förklaras av just 

relationen mellan självdisciplin och medveten närvaro, vilka båda kräver en hög 

självreglering. Tendensen att tänka sig för innan man agerar går i linje med ett icke-

dömande förhållningssätt gentemot sig själv och andra, vilket också skulle kunna förklara 

det funna sambandet (Giluk, 2009). Thompson och Waltz (2007) hittade också ett positivt 

samband mellan conscientiousness och mindfulness. De ansåg att resultatet var rimligt 

eftersom conscientiousness innefattar att vara organiserad och målorienterad och därför kan 

det anses att man måste vara mindful för att kunna vara conscientiousness, och att de på så 

vis hänger ihop.  
 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur de fem personlighetsegenskaperna 

neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness och conscientiousness 

predicerar mindfulness. Med andra ord, om vissa personlighetsegenskaper kan påverka 

människor till att naturligt vara mer eller mindre mindful. Syftet föranleder frågeställningen 

om hur mindfulness bör definieras, då det idag tycks vara ett begrepp som definieras på 
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flera olika sätt; dels som en existerande egenskap och dels som en teknik som aktivt måste 

praktiseras. Den föreliggande studien utgår från Brown och Ryans (2003) tidigare forskning 

där mindfulness, enligt efter hur det mäts i deras egenutvecklade mindfulness-skala 

(MAAS), antas kunna vara en naturligt existerande egenskap hos människor. Föreliggande 

studie antar följande hypoteser, baserade på reslutat från tidigare forskning: 

Hypotes 1. Neuroticism har ett negativt samband med mindfulness. 

Hypotes 2. Extraversion, openness to experience, agreeableness och conscientiousness har 

positiva samband med mindfulness. 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Urvalet bestod av 113 individer, 72 kvinnor och 41 män. Medelåldern var 40 år (s = 14). 

Den yngsta deltagaren var 20 år och den äldsta var 78 år. Enkäter delades ut till personer i 

flera olika sammanhang och miljöer; till studenter på Stockholms- samt Umeås Universitet, 

till besökare och personal på ett kommunalt bibliotek, till lärare på en låg- och 

mellanstadieskola, till personal på ett huvudkontor till en bank, till personal på ett företag 

som levererar profilartiklar till andra företag, till personal på ett företag som sysslar med 

ekonomisk outsourcing och slutligen till vänner och bekanta till mig. Tanken bakom detta 

var att få ett så brett urval som möjligt med individer i olika åldrar samt från olika 

bakgrunder och yrkeskategorier. 

 

Material 

Enkäten bestod av två delar, den första delen mätte vardaglig mindfulness och den andra 

delen mätte personlighetsegenskaper enligt Big Five-teorin. För att mäta graden av 

vardaglig mindfulness användes The Mindful Attention Awereness Scale (MAAS) av 

Brown and Ryan (2003). Palmer och Roger (2009) beskrev MAAS-skalan som ett kortfattat 

men reliabelt mätinstrument med hög begreppsvaldititet. MAAS-skalan har i tidigare 

studier använts för att mäta mindfulness, sett som en existerande egenskap, på människor 

som ej aktivt praktiserat mindfulness (exempelvis Brown & Ryan, 2003, Thompson & 

Waltz, 2007). Skalan består av 15 frågor där respondenterna fyllde i en siffra mellan 1-6 

hur frekvent de upplevde vissa händelser i sin vardag, från nästan aldrig (1) till nästan alltid 

(6). Ju lägre poäng desto högre grad av mindfulness. Exempel på frågor var ―Jag tycker det 

är svårt att vara fokuserad på det som händer i nuet‖ eller ‖Jag rusar genom aktiviteter utan 

att riktigt uppmärksamma dem‖. Enkäten var i original på engelska, men översattes i 

föreliggande studie till svenska av författaren. I kontrollsyfte fick respondenterna även ange 

huruvida de mediterade regelbundet eller ej. 

 

Den andra delen av enkäten bestod av Big Five Inventory (Zakrisson, 2010) vilket är ett test 

bestående av 44 påståenden avsett att mäta de fem grundläggande 

personlighetsdimensionerna neuroticism, extraversion, openness to experience, 

agreeableness och conscientiousness. Flera forskare var involverade i upptäckten av Big 

Five (John, Robins & Pervin, 2008). Bakgrunden till teorin startade bland annat i 

upplevelsen av att många olika personlighetstester omfattade mer eller mindre identiska 

eller delvis överlappande personlighetsdimensioner (Mabon, 2004, refererat i Zakrisson, 
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2010). Ursprungligen utvecklades femfaktormodellen av Tupes och Christal (1961/1992) 

men replikerades sedan av Norman (1963) och Borgatta (1964), med flera. De fem 

personlighetsfaktorerna benämndes senare Big Five av Goldberg (1981). Namnet Big Five 

valdes i avsikt att förtydliga att var och en av dessa fem personlighetsfaktorer är extremt 

breda i sin definition. Big Five-strukturen implicerar inte att individuella skillnader kan 

reduceras till endast fem egenskaper. Dessa fem personlighetsdimensioner representerar 

snarare personlighet på en hög abstraktionsnivå; varje dimension summerar ett stort antal 

distinkta, mer specifika personlighetsegenskaper (John, et al. 2008). Många analyser har 

visat att mycket av variationen i olika mätinstrument kan sammanfattas i de fem ovan 

nämnda dimensionerna (Zakrisson, 2010).  

 

Testet i den föreliggande studien har översatts från engelska till svenska vid Uppsala 

Universitet (Claesson, Persson & Akrami, 2001, refererat i Zakrisson, 2010). Varje 

påstående besvarades på en femgradig skala från ―stämmer absolut inte‖ (1) till ―stämmer 

absolut (5). Exempel på påståenden är ―Jag ser mig själv som någon som är pratsam‖ 

(extraversion), ‖Är hjälpsam och osjälvisk mot andra‖ (agreeableness), ‖Är pålitlig i 

arbetet‖ (conscientiousness), ‖Är deprimerad, nere‖ (neuroticism) och ‖Har livlig fantasi‖ 

(openness to experience).     

 

Procedur 

Insamlingen av data från studenterna och biblioteksbesökarna gick tillväga genom att 

enkäterna delades ut till studenter på campusområdet medan biblioteksbesökarna till största 

delen bestod av pensionärer. Till resten av undersökningsdeltagarna delades enkäten ut på 

deras arbetsplatser. Ett företag kontaktades innan via e-post för att det var nödvändigt att få 

godkännande av gruppcheferna på varje avdelning. Kontaktpersonerna på respektive 

arbetsplats hjälpte till att dela ut enkäterna. Enkäten fylldes i under lunchraster men även 

under arbetstid på vissa av företagen som besöktes. Enkäten delades oftast ut på 

förmiddagen och samlades senare in samma dag. Mina kontaktpersoner på respektive 

företag samt de undersökningsdeltagare jag träffade personligen fick först en muntlig 

introduktion om att de skulle få besvara en enkät, att deltagandet var frivilligt och anonym, 

samt att de fick avbryta sitt deltagande när de ville. Sedan lämnades respondenterna i 

största möjliga avskildhet medan enkäten fylldes i.  

 

Resultat  

 

Den insamlade datan behandlades med SPSS. Cronbachs alfa för Mindfulness-skalan var 

0.83 och för Big five-skalan 0.68. Delskalorna i Big Five-skalan gav alfavärden på 0.67 

(neuroticism), 0.82 (extraversion), 0.78 (openness to experience), 0.81 (agreeableness) och 

0.73 (conscientiousness). 

Datan omvandlades sedan till indexvärden för både mindfulness (skala 1-6) och de fem 

personlighetsdimensionerna (skala 1-5). Tabell 1 visar medelvärden och standardavvikelser 

för dessa variabler. 
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Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för mindfulness och de fem 

personlighetsdimensionerna neuroticism, extraversion, openness to experience, 

agreeableness och conscientiuosness.  

_________________________________________________ 

     M    SD 

________________________________________________ 

Mindfulness   3.93    .72  

Neuroticism    2.62    .69 

Extraversion   3.38    .66 

Openness to experience 3.53    .67 

Agreeableness   3.90    .53 

Conscientiousness  3.73    .52 

_________________________________________________ 

Korrelationer 

Pearsons korrelationer beräknades mellan samtliga personlighetsdimensioner och 

mindfulness. Samtliga korrelationer redovisas i Tabell 2. 

 

Tabell 2.  

Interkorrelationer mellan Big Five personlighetsdrag och mindfulness. 

_____________________________________________________________________ 

   Mindful  Neuro Extra  Open  Agree         

______________________________________________________________________ 

Mindful           

 

Neuro  -.48**         

 

Extra   .24**   -.33**     

 

Open   -.09    .01  .26**      

 

Agree  .22**   -.37** .21*  -.08    

 

Consc  .18*   -.35** .14  .03  .35** 

** p < 0.01 

*   p < 0.05 

 

Av Tabell 2 framgår att det starkaste sambandet fanns mellan neuroticism och mindfulness. 

Ju mer ängslig en person var desto mindre mindful var denne. 

 

Det fanns också signifikanta samband mellan personlighetsegenskaperna med undantag för 

att conscientiousness varken korrelerade med neuroticism eller openness to experience och 

att openness to experience inte korrelerade med agreeableness.  
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Det fanns inga signifikanta samband mellan kontrollvariablerna ålder, kön och mindfulness. 

Därav kommer vidare analys av dessa faktorer att lämnas därhän. 

 

Multipel regression 

Sambandet mellan personlighet och mindfulness analyserades vidare i en multipel 

regressionsanalys med de fem personlighetsdimensionerna som prediktorer och 

mindfulness som beroende variabel. Regressionen visade sig vara signifikant (F5, 107 = 7,29, 

p < 0.001). De fem personlighetsdimensionerna var tillsammans moderata prediktorer av 

mindfulness (multiple R = 0.50) och förklarade 22 % av variansen för den samma (R² adj = 

0.22). Resultaten visas i Tabell 3.  

 

Tabell 3. 

Multipel regressionsanalys av Big Five och mindfulness. 

. 

 

    beta   t   p    partiell r  

 

Neuro   -.45   -4.44   .00   -.37 

Extra    .13   1.28   .20    .12 

Open    -.12   -1.31   .19   -.13 

Agree   .03   .26   .79    .02 

Consc   .01   .09   .92    .01 

 

 

Neuroticism var den enda personlighetsegenskap som signifikant predicerade mindfulness. 

Av alla undersökningsdeltagare var det 13 personer som mediterade regelbundet och dessa 

personers medelvärde i mindfulness var M = 4.13, och SD = 0.92. De resterande 100 som 

inte mediterade erhöll ett medelvärde på M = 3.91 och SD = 0.69. Ett t-test för oberoende 

mätningar visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna; t 111 = 1.05, p > 0.05. 

 

Diskussion 

 

Syftet med den föreliggande studien var att undersöka hur de fem 

personlighetsegenskaperna, neuroticism, extraversion, openness to experience, 

agreeableness och conscientiousness predicerar mindfulness. Syftet föranledde även 

frågeställningen om hur mindfulness bör definieras, då det idag tycks vara ett begrepp som 

definieras på flera olika sätt; dels som en existerande egenskap och dels som en teknik som 

aktivt måste praktiseras. 

 

Resultatet visade på signifikanta samband mellan mindfulness och alla 

personlighetsegenskaper, förutom openness to experience. Således återfanns stöd för 

hypotes 1 då det fanns ett negativt samband mellan neuroticism och mindfulness. Hypotes 

2 fick delvis, stöd då mindfulness visade positiva och signifikanta samband med 

extraversion, agreeableness, conscientiousness, dock inget signifikant samband med 
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openness to experience.  Ålder och kön var inte relaterade till mindfulness och inte heller 

fanns det någon signifikant skillnad mellan de individer som mediterade eller inte. Därför 

antas dessa variabler inte ha påverkat resultatet och har inte beaktats i vidare analys. 

 

Även om de flesta personlighetsfaktorerna korrelerade med mindfulness visade en multipel 

regressionsanalys att neuroticism var den enda signifikanta prediktorn av mindfulness och 

således den starkaste prediktorn av alla de fem personlighetsegenskaperna. Ensam stod 

neuroticism för mer än hälften av den av modellen förklarade variansen inom mindfulness. 

De flesta personlighetsegenskaperna korrelerade sinsemellan på en moderat nivå, med 

undantag för openness to experience och conscientiousness som inte samverkade med 

övriga personlighetsegenskaper. 

 

Resultaten från den föreliggande studien ligger i linje med tidigare forskning (Giluk, 2009). 

Många av de tidigare studierna (exempelvis Baer et, al. 2006; Thompson & Waltz, 2007) 

har använts sig av just enkätundersökningar i form av MAAS-skalan, eller liknande 

(exempelvis FMI, KIMS-skalan, Giluk, 2009) och de undersökningsdeltagare som deltagit 

mest frekvent i studierna har varit studenter. Framförallt samstämmer det funna negativa 

sambandet mellan neuroticism och mindfulness med resultatet i Giluks (2009) metaanalys. 

Brown och Ryan (2003) hävdade att det är oklart huruvida det är mindfulness som kan 

minska neurotiska tendenser eller om det är neurotiska tendenser som kan påverka 

mindfulness. I detta avseende menade Giluk (2009) att en neurotisk individ och en mindful 

individ är att se som kontraster till varandra, därför att individer med hög mindfulness är 

mindre känsliga för psykologiska påfrestningar och mer benägna till att vara psykologiskt 

välanpassade än neurotiska individer. 

 

Sambandet mellan extraversion och mindfulness var signifikant men svagt. Costa och 

McCrae (1992) menade att extraversion innefattas av komponenter som iver och 

spänningssökande, vilka är komponenter som inte är en del av mindfulness (Giluk, 2009) 

och skulle således kunna förklara varför sambandet inte var så starkt som man hade kunnat 

förväntat sig. Det fanns ett svagt signifikant samband mellan agreeableness och 

mindfulness. Resultatet skulle kunna förklaras av att agreeableness innefattar många av de 

egenskaper som även karaktäriserar mindfulness, exempelvis empati och omtanke 

(Thompson & Waltz, 2007). Mellan conscientiousness och mindfulness förelåg också ett 

signifikant, men svagt samband. Självdisciplin och självreglering är de gemensamma 

egenskaperna för begreppen som skulle kunna förklara det funna sambandet (Giluk, 2009). 

Det erhölls inget signifikant samband mellan openness to experience och mindfulness, 

vilket var en aning oväntat då det i Giluks (2009) metaanalys erhölls ett signfikant samband 

dem emellan. En förklaring till resultatet skulle eventuellt kunna härledas till storleken på 

urvalet. Med fler undersökningsdeltagare hade reslutatet kanske kunnat bli signifikant. 

Thompson och Waltz (2007) fann i deras studie inte heller något signifikant samband 

mellan openness to experience och mindfulness, vilket de hävdade kunde ha en förklaring i 

valet av mindfulness-skala. I Giluks (2009) metaanalys undersöktes alla mindfulness-

studier som dittills gjorts, vilket innefattade en mängd olika mindfulness-skalor. Hade 

någon annan mindfulness-skala använts i denna studie är det möjligt att resultatet hade 

blivit annorlunda. 
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Att ingen signifikant skillnad i mindfulness erhölls mellan mediterande och icke-

mediterande deltagare kan ha att göra med det begränsade antalet mediterande (13 

personer), men också på grund av frågans något otydliga formulering. 

Undersökningsdeltgarna fick kryssa i huruvida de mediterade eller ej, och på så vis var 

frågan ej specificerad till mindfulness-baserad meditation utan mer generell. Hade frågan 

varit mer specifik, eller om enkätundersökningen hade utförts på aktiva och icke-aktiva 

mindfulness-utövare hade det kunnat finnas större möjligheter till att upptäcka skillnader i 

mindfulness, så som gjorts i Brown och Ryans studie (2003), där skillnader i mindfulness 

studerades mellan aktiva mindfulness-meditatörer och icke-aktiva.  

 

Personlighetsegenskaperna i denna studie visade sig  övelappa delvis vilket antyder att de 

kan ha en del gemensamma underdimensioner. Giluk (2009) förklarade att många forskare 

anser att mindfulness innefattar flera olika dimensioner (exempelvis uppmärksamhet, 

medvetenhet, acceptans samt ett icke-dömande förhållningssätt) och att varje 

personlighetsegenskap i Big Five också kan, och bör studeras med hjälp av mer specifika 

variabler. Eftersom forskningen inom mindfulness fortfarande är i ett tidigt skede finns inte 

tillräckligt med data för metaanalyser att studera mindfulness och Big Five på detaljnivå. 

Det skulle mycket väl kunna vara så att det är där de mest intressanta förhållandena 

kommer att hittas (Giluk, 2009). 

 

Det kan även vara så att MAAS-skalan ger en indikation på en individs välbefinnande 

istället för att mäta de specifika faktorer som utgör mindfulness. Neuroticism, som framstod 

som mest betydelsefull för mindfulness i den föreliggande studien (se även  (Giluk, 2009) 

är den personlighetsegenskap som genomgående inom forskningen visat sig vara relaterad 

till ett försämrat psykologiskt välbefinnande (Brown & Ryan, 2003). Därför kan det tänkas 

att mindfulness och välbefinnande ligger mycket nära varandra som fenomen och 

konstrukt. Det skulle innebära att MAAS-skalan således mäter ett brett spektra av variabler, 

eftersom att välbefinnande är ett så brett begrepp i sig. Detta kan vara en anledning till att 

de fyra andra personlighetsegenskaperna inte förklarade så mycket av variansen, eftersom 

deras individuella kopplingar inte framkommit vara så självklart besläktade med 

välbefinnande som neuroticism är. Det innebär också att variansen inom mindfulness i 

sådant fall måste förklaras utifrån många fler faktorer än de som använts i denna studie. 

Stöd för detta resonemang erbjuds av Brown och Ryan (2003) som utvecklade MAAS-

skalan och fann starka positiva samband mellan MAAS-skalan och psykologiskt 

välbefinnande. Deras slutsats var att det existerar tydliga kopplingar dem emellan. Baer 

med flera (2006) studerade sambandet mellan mindfulness (enligt MAAS-skalan) och 

psykologisk ohälsa och fann negativa signifikanta samband mellan samtliga valda variabler 

och mindfulness. Samtidigt kan detta också tolkas så enkelt som att ökad mindfulness ger 

ett ökat välbefinnande, vilket det också har visat sig göra i en mängd olika studier (ex 

Brown & Ryan, 2003; Kabat-Zinn, 1982). Därför kan det tänkas att mindfulness snarare är 

någonting där emellan; att mindfulness fungerar som ett verktyg som hjälper individer att 

bättre hantera känslor och händelser i livet, som i sin tur kan leda till ett ökat välbefinnande. 

Detta nämner även Brown och Ryan (2003). De menade att mindfulness är ett redskap som 

ökar vår förmåga till att reglera vårt eget beteende. Detta redskap bidrar på så vis till att 

tillfredsställa våra grundläggande psykologiska behov av självständighet, kompetens och 
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anknytning. Att vara uppmärksam och mottaglig för psykologiska, somatiska och 

miljörelaterade stimulus, vilka är nyckelkomponenter inom mindfulness, är avgörande för 

att kunna reglera sin egen hälsa (Brown, 1998; Waldrup, 1992, refererade i Brown & Ryan, 

2003). Huruvida denna förmåga är att se som en egenskap eller en teknik är fortfarande 

omdiskuterat. 

 

För att kunna svara på en sådan fråga menar Giluk (2009) att forskare behöver försäkra sig 

om att de på ett adekvat sätt mäter ett generellt konstrukt kallat ‖mindfulness‖. 

Många skalor som mäter vardaglig mindfulness har utvecklats på senare tid och har visat på 

moderata eller starka korrelationer mellan varandra (Baer et, al. 2006). Två av dessa skalor 

(KIMS och FFMQ, Baer et, al. 2006) består av subskalor som mäter flera dimensioner av 

mindfulness, exempelvis observation och accepterande. Det har visat sig att flera 

interkorrelationer mellan dessa subskalor är låga eller negativa, vilket är att se som ett 

tecken på att forskare måste ompröva hur de definierar och föreställer sig mindfulness idag 

(Giluk, 2009).  

 

Mindfulness har ansetts bestå av en mängd olika färdigheter som kan utvecklas genom 

instruktion och träning (Bishop et, al. 2004), vilket understöds av de otaliga program som 

existerar för att träna individer inom mindfulness-baserad meditation samt vardaglig 

mindfulness (Mindful-Based Stress Reduction, Kabat-Zinn, 1990). Samtidigt, anses 

mindfulness vara ett dispositionellt begrepp (konceptualiserad som en egenskap, att vissa 

människor är naturligt mer mindful än andra) samt att mindfulness är mer av ett tillstånd; 

man är mindful så länge uppmärksamhet riktas emot upplevelsen och när den 

uppmärksamheten upphör är man inte längre mindful (Giluk, 2009). Detta skulle kunna 

anses vara kärnan i den tvetydighet som idag råder runt begreppet mindfulness, och således 

påverkar möjligheterna för hur man utefter forskningsresultat skall kunna dra slutsatser. 

Brown och Ryan (2003) undersökte med hjälp av MAAS-skalan även gruppskillnader i 

mindfulness mellan erfarna zenbuddhister, som länge praktiserat mindfulness genom 

meditation, kontra nybörjare inom mindfulness-relaterad meditation. Studien visade 

signifikanta skillnader mellan grupperna och således att mindfulness är något som förstärks 

avsevärt genom träning. Baer, Smith, Lykins, Button, Krietemeyer och Sauer med flera 

(2008) studerade också relationen mellan erfarna meditatörer och mindfulness och fann att 

de erfarna meditatörerna var avsevärt mycket mer mindful än de individer utan erfarenhet 

av meditation. Giluk (2009) menar att eftersom sambanden skiljer sig i styrka beroende på 

erfarenhet och träning så borde frågan ställas huruvida mindfulness mer korrekt egentligen 

borde konceptualiseras som en sammansättning av färdigheter, som kan utvecklas genom 

träning, snarare än som en egenskap. Detta tycks vara rimligt. Om mindfulness är en 

egenskap borde personlighetsegenskaperna i den föreliggande studien kunnat förklara mer 

av variansen inom mindfulness än vad de gjorde. Big Five-skalan har utvecklats under flera 

decennier och anses vara ett reliabelt mätinstrument och borde på så vis vara pålitligt. 

 

En fråga som forskare ofta ställer sig idag är huruvida vardaglig mindfulness kan forma 

personlighet eller om personlighet kan forma vardaglig mindfulness, eller om det snarare är 

så att båda formas av andra faktorer (Thompson & Waltz, 2007). Den föreliggande studien 

undersökte hur personlighet predicerar mindfulness. 
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Om mindfulness mer är en teknik än en egenskap vore det istället intressant att studera 

vilka personlighetsegenskaper som ett aktivt mindfulness-utövande kan påverka; om 

mindfulness kan predicera/påverka vissa personlighetsegenskaper snarare än att vissa 

personlighetsegenskaper kan predicera/påverka mindfulness. 

För att undersöka detta hade aktiva kontra icke-aktiva mindfulness-utövare kunnat studeras, 

för att först undersöka effekten av mindfulness-träning. Att sedan mäta personlighet i 

relation till de funna mindfulness-reslutaten skulle då i sin tur kunna ge en bild av vilka 

personlighetsegenskaper som ett aktivt mindfulness-utövande eventuellt kan påverka. 

 

Giluk (2009) menar att hennes metaanalys inte kan avgöra huruvida mindfulness i 

huvudsak ska ses som en färdighet eller som en egenskap, men att veta hur mindfulness 

relaterar till andra väletablerade begrepp eller egenskaper ger ytterligare information, som 

kan hjälpa forskare att bättre förstå hur mindfulness på bästa sätt kan definieras. 

 

Begränsningar 

Reliabilitet för skalorna  i studien var på en acceptabel nivå. Även om Cronbachs alfa för 

Big Five testet totalt var relativt låg, var det endast neuroticism (av alla 

personlighetsdimensioner) som var på gränsen till acceptabel. En anledning till detta skulle 

kunna bero på skillnader i urvalsgrupperna. Zakrisson (2010) som rapporterade högre 

alfavärden, använde sig i huvudsak av studenter i sin undersökning. I den föreliggande 

studien ingick både studenter, arbetande och även pensionärer vilket kan tänkas påverka 

reliabilitetsvärdet eftersom urvalet i den föreliggande studien kan tänkas ha bidragit till en 

större spridning över populationen. 

Mätning av personlighetsdrag kan även diskuteras. Digman (1990) menade att 

personlighetsegenskaper är stabila och direkt kopplade till beteende, men att de till grunden 

härstammar från specifika responser i specifika situationer. Detta innebär att resultaten från 

personlighetstestet i denna studie skulle kunna tänkas härledas till andra bakomliggande 

variabler. Beroende på dagsform eller andra händelser i undersökningsdeltagarnas liv skulle 

svaren kunnat se annorlunda ut om undersökningen exemeplvis ägt rum vid en annan 

tidpunkt eller i ett annat sammanhang. Dock, menade Digman (1990) att 

femfaktormodellen ger oss en användbar uppsättning av breda definitioner som 

karaktäriserar individuella skillnader och att dessa dimensioner kan mätas med hög 

reliabilitet och validitet. Tillsammans kan dessa dimensioner ge en bra bild av en 

personlighets struktur, men att svara på varför strukturen ser ut som den gör är svårare att 

fånga upp (Digman, 1990). Vidare, fann Zakrisson (2010) att Big Five-testet inte bara 

varierade från person till person utan också beroende på vad som var socialt önskvärt i 

olika situationer. Vissa av undersökningsdeltagarna i den föreliggande studien satt i grupp 

och fyllde i enkäten samtidigt, vilket skulle kunna bidra till en sådan effekt. I framtida 

studier bör socialt önskvärda responser kontrolleras eftersom även mindfulness är en högt 

önskvärd egenskap. Hur deltagarna svarade på frågorna är också subjektivt. 

 

Vidare bör nämnas att Giluks (2009) metaanalys, samt andra studier (Thompson & Waltz, 

2007) mätte mindfulness med hjälp av flera olika skalor. Det kan således tänkas att den 

föreliggande studien hade kunnat täcka in fler dimensioner av mindfulness om flera skalor 

än en hade använts. Urvalet utgjordes både av studenter och arbetande i varierande åldrar  
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med en relativt stor åldersspridning (20-78 år). På så vis kan det antas att det funna 

resultatet är relativt representativt för en stor del av befolkningen. 

 

Mindfulness är idag ett begrepp som kan ses från flera olika perspektiv. Denna studie, i 

linje med annan forskning antyder att neuroticism tycks vara den personlighetsegenskap i 

Big Five som är starkast länkad till mindfulness. Extraversion, agreeableness, openness to 

experience och conscientiousness verkar däremot ha mindre betydelse. Dessa resultat skulle 

kunna tyda på att mindfulness, så som det mäts i MAAS-skalan är nära kopplat till 

välbefinnande. Att resten av personlighetsegenskaperna förklarade så lite varians skulle 

kunna tyda på att mindfulness, enligt MAAS-skalan, är ett relativt brett begrepp som täcker 

in många olika dimensioner. För framtida forskning vore det därför intressant att studera 

relationen mellan mindfulness och Big Five på en mer detaljerad faktornivå. 

Det råder även en tvetydighet huruvida mindfulness bäst definieras som en teknik eller som 

en egenskap och de erhållna resultaten tyder på att mindfulness snarare borde definieras 

som en teknik. Med det i åtanke ter det sig mer naturligt att i framtiden studera hur 

mindfulness kan påverka personlighetsegenskaper snarare än tvärtom. 
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