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Tidigare forskning har visat att mindfulness kan höja livskvaliteten inom en 
rad områden som till exempel välbefinnande, inre motivation och prestation. 
Dock saknas studier om dess inverkan på arbetslivet. Syftet med den här 
uppsatsen var att undersöka vilken roll mindfulness eventuellt kan spela för 
människan i arbetslivet, särskilt för arbetstillfredsställelse och 
arbetsmotivation.  Respondenter var 103 yrkesverksamma individer i olika 
åldrar och från olika yrkesgrupper, varav 78 kvinnor. En kvantitativ 
enkätstudie gjordes där respondenterna självskattade 81 påståenden 
bestående av de tre etablerade mätinstrumenten Five Facet Mindfulness 
Questionairre (FFMQ), Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale 
(WEIMS) och An Index of Job Satisfaction. Resultatet visade att 
mindfulness hade en liten betydelse för arbetsstillfredställelse och inre 
arbetsmotivation. Därav slutsatsen att mindfulness inverkan på arbetslivet 
förmodligen inte är lika stor som förväntat, men det bör göras fler studier av 
olika karaktär innan mindfulness kan borträknas som ett verktyg för 
arbetslivet, förslagsvis longitudinella experimentstudier innehållande 
mindfulnessträning. 

 
Keywords: mindfulness, job satisfaction, self-determination theory, 
motivation 

 
Fenomenet mindfulness är en viktig del av den österländska buddhismen (Gunaratana, 2002; 
Hahn, 2002). Det har beskrivits som ”hjärtat” i den buddhistiska meditationen (Thera, 1962).  
I Den ädla åttafaldiga vägen, som är en av grundpelarna i denna religion, beskrivs hur 
individen ska befrias från lidande bland annat genom rätt uppmärksamhet (”right 
mindfulness”) som är den sjunde av de åtta vägarna (Bodhi, 1994). Även här i västvärlden har 
begreppet mindfulness fått fäste under de senaste 40 åren (Batchelor, 1994). Kabat–Zinn 
(2003) menar att det kan vara så att mindfulness bara befinner sig i början av sin etablering in 
i det västerländska sättet att tänka. 

Vad är då mindfulness? Det finns många förklaringar av konceptet. Enligt Bishop’s et al. 
(2004) definition kan begreppet delas in i två komponenter, varav den första innebär att 
individen själv riktar sin uppmärksamhet direkt på den omedelbara upplevelsen och en 
konsekvens av detta blir att denne ökar sin medvetenhet om de tankar och andra psykologiska 
processer som sker i det specifika ögonblicket. Vad gäller den andra komponenten så antar 
individen ett öppet, accepterande och nyfiket förhållningssätt i upplevelsen av nuet. Kabat-
Zinn (2005) belyser att det finns en icke-dömande aspekt av mindfulness och menar att man i 
varje stund accepterar ögonblickets förutsättningar utan att värdera dem som bra eller dåliga 
och medvetet väljer om man vill reagera på dem eller inte. Hanh (2002) beskriver mindfulness 
som ”att hålla sin medvetenhet levande för den nuvarande verkligheten” (s. 21). Baer, Smith, 
Hopkins, Krietemeyer, och Toney (2006; se även Baer, Smith, & Allen, 2004) kom fram till 
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att mindfulness är multifasetterat och kan delas upp i fem stycken kategorier som alla visar på 
olika sidor av konceptet, och förhållandet mellan dessa kategorier kan variera i grad och 
närvaro som färdighet hos olika individer: Förmåga att härbärgera inre upplevelser 
(”nonreactivity to inner experience”), betyder att man inte per automatik reagerar på det man 
känner inom sig; observera (”observing”) innebär att man iakttar och förnimmer de inre och 
yttre händelserna i stunden; medvetet agerande (”acting with awareness”), där det gäller att 
fokusera all sin uppmärksamhet på det man i ögonblicket gör; beskriva (”describing”, går ut 
på att man kan sätta ord på det man känner och det man upplever, och slutligen icke-
värderande av upplevelser ”(nonjudging of experience”) handlar om att man inte bedömer det 
man upplever i stunden. Langer (2000) menar att mindfulness också kan ses i ljuset av att man 
aktivt uppmärksammar saker och händelser som att de är nya i det ögonblick de händer, 
samtidigt som man låter sinnet vara anpassningsbart och rörligt i förhållande till dessa, till 
skillnad mot att man går på i samma gamla invanda beteende- och tankemönster som ofta styr 
människor via automatik. Det sistnämnda beteendemönstret benämner hon som mindlessness, 
vilket kan ses som motsatsen till mindfulness. När människor är i mindlessness tenderar de att 
inte anpassa sitt beteende så att det är mest funktionellt och fruktbart för det givna 
ögonblicket, utan använder sig istället av strategier som de skapat i det förflutna. Langer 
nämner också att många människor oftast försätter sig i ett tillstånd av mindlessness när de 
närmar sig fenomen eller situationer som de tycker sig ha varit med om förut, medan 
mindfulness är något de mer framkallar när de är med om helt nya upplevelser. Hon menar att 
det faktum att människor sällan befinner sig i ett läge av mindfulness och oftare i ett läge av 
mindlessness får större konsekvenser än människor kan ana. 

 En annan distinktion som kan göras för att förstå konceptet mindfulness är mellan 
mindfulness och självbegrundade (”self-consciousness”). Båda kan sägas vara varianter av 
självmedvetenhet (”self-awareness”), som översiktligt kan definieras som att individen riktar 
sin uppmärksamhet mot sig själv (Duval & Wicklund, 1972). Skillnaden mellan dessa två 
typer av självmedvetenhet ligger i sättet som på vilket individen uppmärksammar sig själv. En 
person som är självbegrundande grubblar och ältar om sig själv på ett sätt som i det närmaste 
kan betecknas som tvångsmässigt, samt bedömer ständigt sig själv genom att använda 
standarder som måttstock för hur man bör vara och vad man bör uppnå i livet (Fenigstein, 
Scheier, & Buss, 1975). Detta kan medföra negativa konsekvenser för individen, som till 
exempel att insjukna i depression och andra psykiska störningar (Ingram, 1990). Mindfulness 
i sin tur innebär att individen lägger sin uppmärksamhet på att uppleva sig själv och det som 
händer emotionellt direkt i stunden, i motsats till att tänka om sig själv vilket 
självbegrundande innebär (Teasdale, 1999). Till skillnad mot självbegrundande kan 
mindfulness istället medföra en ökad livskvalitet och har visat sig kunna vara ett slags 
botemedel mot depression: terapi baserad på mindfulness kan vara effektivt för att förhindra 
återfall in i depression. Dock var resultatet endast signifikant för patienter som haft tre eller 
fler depressionsperioder. Mindfulness tros heller inte hjälpa särskilt bra som behandling för 
patienter med akut depression, därför att sådana personer generellt brukar ha svårt för att 
frambringa den koncentration som träningsprogrammet i mindfulness kräver (Teasdale et al., 
2000).  

Det kan alltså hävdas att det finns en maladaptiv och en adaptiv form av självmedvetenhet. 
Den adaptiva formen – mindfulness har visat sig ha en positiv effekt för människors 
välbefinnande och hälsa, samt varit behjälpligt vid en rad andra olika sjukdomstillstånd. En 
studie visade att mindfulness reducerade individers upplevda stress och gav ett ökat positivt 
sinnestillstånd. I praktiken innebar detta att de upplevde en förhöjd produktivitet, mer 
fokuserad uppmärksamhet, utövade ett mer ansvarsfullt omsorgstagande, upplevde en starkare 
sensuell/icke-sexuell njutning och det medförde även en påtagligt mer behaglig vila. (Chang 
et al., 2004). En annan studie med bröst- respektive prostatacancerpatienter visade att 
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mindfulnessträning bidrog till sänkt blodtryck, lägre kortisolnivåer, gav positiv effekt på 
immunförsvaret och en förhöjd livskvalitet för deltagarna (Carlson, Speca, Faris, & Patel, 
2007).  Drogberoende interner som behandlades med en typ av mindfulnessmeditation 
uppvisade efter avslutat fängelsestraff en signifikant minskning vad gällde användning av 
crackkokain, alkohol och marijuana, i jämförelse med de interner som genomgick ett vanligt 
förekommande avvänjningsprogram. De uppvisade också en minskning av alkoholrelaterade 
problem och psykiatriska symptom, samtidigt som de fick ökade psykosociala förutsättningar 
(Bowen et al., 2006).  

Mindfulness har också visat sig vara verksamt och fördelaktigt inom flera områden som 
har att göra med vårt dagliga liv och dess utmaningar. Efter att Greeson (2008) gjort en 
litteraturstudie om mindfulness och dess verkningsområden drog han slutsatsen att ” The 
application of cutting-edge technology toward understanding mindfulness—an ‘‘inner 
technology’’—is elucidating new ways in which attention, awareness, acceptance, and 
compassion may promote optimal health—in mind, body, relationships, and spirit” (Greeson, 
2008, p. 10). Vidare understryker Greeson att forskning nu faktiskt börjar kunna bevisa något 
som mindfulnessutövare länge har hävdat, nämligen att mindfulness är ett verktyg som kan 
hjälpa människor att befrias från både psykiskt och fysiskt lidande. Brown och Ryan (2003) 
fann att mindfulness korrelerar till en rad olika komponenter på ett sätt som tyder på att 
mindfulness kan förknippas med en hög grad av välbefinnande. Mindfulness associerades 
med starkare känslor av välbehag, högre grad av optimism, högre vitalitet, starkare 
självkänsla och högre grad av livstillfredställelse. Det ovannämnda resultatet förstärktes 
ytterligare genom att mindfulness korrelerade negativt med bland annat ångest, 
obehagskänslor, neuroticism och depression.  

Ett forskarteam undersökte om det med hjälp av mindfulness gick att frambringa en större 
känsla av tillfredsställelse i förhållande till den ekonomiska situation man som individ 
befinner sig i. Individer som upplever att det finns en stor diskrepans mellan de ekonomiska 
tillgångar de faktiskt har och de tillgångar de önskar att de skulle besitta, tenderar att ha ett 
lågt välbefinnande. Undersökningen visade att mindfulness kan hjälpa till att minska 
upplevelsen av gapet mellan de två polerna: vad man har och vad man önskar att ha, och 
därmed ökar individens välbefinnande. Mindfulness kan alltså hjälpa individen att vara mer 
nöjd med det hon redan har (Brown, Kasser, Ryan, Linley, & Orzech, 2009). Detta tros bero 
på att mindfulness tenderar att få individen att mer värdesätta mjuka, emotionellt riktade mål 
framför hårda, materialistiska sådana (Brown & Kasser, 2005).  

Som föregående beskrivna empiriska forskning visar verkar mindfulness med stor 
sannolikhet kunna bidra till en ökad livskvalitet och ett ökat välbefinnande. Om mindfulness 
kan få individen att må optimalt i stunden, skulle det då också kunna tänkas att det kan få 
henne att prestera optimalt? Som ett exempel kan nämnas att studier har gjorts för att se om 
mindfulness har någon inverkan på utförandet av musik. I ett fall valdes en publik ut som fick 
lyssna till olika inspelningar av orkestermusik som spelats in då musikerna varit antingen 
mindfulnessinfluerade eller inte (Langer, Russell, & Eisenkraft, 2009). Det framkom att i de 
allra flesta fall föredrog och uppskattade publiken främst den musik som utfördes av musiker 
som var försatta i ett tillstånd av mindfulness när de spelade. Författarna tror att det beror på 
att musiker som befinner sig i ett tillstånd av mindfulness lättare kan tillgodogöra sig de 
influenser som det givna ögonblicket ger.  Det vill säga att nyttja psykologiska, emotionella 
och miljömässiga sinnesförnimmelser till att förbättra sitt framträdande. (Langer, Russell, & 
Eisenkraft, 2009).  

Det faktum att mindfulness får individen att kunna fokusera och utnyttja den nuvarande 
stundens förutsättningar tyder på att mindfulness inte bara kan få individen att må bättre, utan 
även att prestera bättre. Samband har dessutom hittats mellan mindfulness och individuell 
prestationsförmåga hos studenter. Hög prestationsförmåga var associerad med hög grad av 
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mindfulness, sannolikt därför att mindfulness fick studenterna att rikta in sin uppmärksamhet 
på det som var viktigast att fokusera på för den givna uppgiften. Detta positiva resultat gällde 
dock bara för de kvinnliga studenterna. För de manliga fanns ingen signifikant korrelation. 
Forskarna diskuterar om detta kan bero på att kvinnor i högre grad använder båda 
hjärnhalvorna när de löser kognitiva problem, medan män mestadels använder den vänstra 
hjärnhalvan (Shao & Skarlicki, 2009).   

Som synes har forskning visat att mindfulness kan ha en positiv och främjande effekt på 
flera olika områden av människan liv. Trots detta har mycket litet forskning om mindfulness 
bedrivits på ett av de områden som människor generellt lägger mest tid och energi på under 
deras livstid; nämligen arbetslivet. Om mindfulness överlag kan ge ett ökat välbefinnande och 
få människor att prestera bättre, skulle det då kunna antas att det kan ge samma positiva 
effekter för människor i arbetslivet? Enligt Statistiska centralbyråns (2009) beräkningar 
arbetar svenska kvinnor och män i åldrarna 16 till 64 år i snitt 37.4 timmar per vecka. Det 
innebär i praktiken att människor generellt spenderar en stor del av sina liv på våra jobb. Att 
trivas på sitt arbete är heller inte bara viktigt för individens egna välmående; det har också 
framkommit att människor som är lyckliga, vare sig det handlar om lycka som en mer 
permanent egenskap eller bara en flyktig känsla som infinner sig hos individen för stunden, 
presterar bättre och är överlag mer produktiva på sina arbeten, vilket medför positiva 
konsekvenser för såväl arbetsgivare som arbetstagare (Zelenski, Murphy & Jenkins, 2008).  
Verkligheten visar dock att många yrkesverksamma människor inte mår bra när de befinner 
sig på sina arbetsplatser och utför sina arbeten. Som några exempel på negativa följder 
orsakade av arbete kan nämnas att 6.1% av alla arbetssysselsatta kvinnor i Sverige lider av 
ångest, depression, oro eller andra nervösa besvär som har förorsakats av deras 
arbetssituation. Motsvarande siffra för svenska män är 3.4%. Vidare har det visat sig att 
10.6% av de besvär kvinnorna upplever som orsakats av arbetet är en följd av stress och 
psykiska påfrestningar på arbetet. För män visade sig denna siffra vara 6.1% 
(Arbetsmiljöverket, 2008). Sammanlagt kostade alla sjukskrivna människor i Sverige år 2003 
staten 110 miljarder kronor (Statens folkhälsoinstitut, 2004).  

En betydande del av befolkningen trivs alltså inte med - eller mår inte bra i sitt 
yrkesverksamma liv. Vad beror det då på att så många känner sig missnöjda med sina 
arbetsliv? Skulle människor må bättre och känna sig mer nöjda om deras omständigheter 
skulle ändras till perfektion? Eller börjar de då önska nya saker och söka andra förbättringar? 
Är det på grund av att människor befinner sig på fel plats och har fel jobb, med fel 
arbetskamrater, fel arbetsuppgifter och fel lön som gör att de mår dåligt eller kan det ha något 
att göra med deras egen mentala inställning och hur de tänker kring, uppfattar och ser på 
situationen? Kan det vara så att arbetstrivsel inte i främsta hand beror på hur de har det, utan 
felet sitter kanske snarare i hur de tar det? Kanske besitter individen själv till viss del makten 
och möjligheten till att skapa sin egen arbetstillfredställelse genom att rikta sina tankar och 
uppmärksamhet på ett mer funktionellt sätt? Om det faktiskt förhåller sig på det viset verkar 
det sannolikt att mindfulness kanske kan vara till hjälp. Antagligen finns otaliga orsaker till att 
man inte mår bra på sitt arbete, men det är värt att undersöka om det finns någon möjlighet att 
självreglera sin arbetstrivsel med hjälp av mindfulness. Eftersom mindfulness visat sig vara 
relaterat till allmänt välbefinnande och prestation (Brown & Ryan, 2003; Shao & Skarlicki, 
2009) kan det också vara tänkbart att dess positiva inverkan kan generaliseras till det mer 
specifika området arbetslivet.  

Ytterligare ett begrepp som är relaterat till arbetstillfredställelse och även i stor grad till 
prestation är motivation, eller som Ryan och Deci (2000) uttrycker det:  

Motivation concerns energy, direction, persistence and equifinality – all aspects of 
activation and intention. Motivation has been a central and perennial issue in the field of 
psychology, for it is at the core of biological, cognitive, and social regulation. Perhaps 
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more important, in the real world, motivation is highly valued because of its 
consequences: Motivation produces (p. 69).  

Det finns också skäl att tro att mindfulness är besläktat med motivation. Levesque och 
Brown (2007) fann att mindfulness kunde förutse mer autonomisk motivation hos människor. 
Bland individer som hade implicita, automatiska mönster som innebar att se sig själva som en 
person kontrollerad av yttre förhållanden, verkade mindfulness kunna sätta sig över dessa 
mönster. Ryan och Decis (2000) self-determination theory hävdar att motivation ej bör 
beskrivas i så enkla termer att man antingen är motiverad eller inte. De menar att det finns 
olika former av motivation och alla ger olika känslomässiga upplevelser och konsekvenser. 
Dessutom framkallas dessa olika former av motivation på olika sätt. Översiktligt finns det tre 
typer av motivation som alla handlar om den grad av kontroll som individen uppfattar att hon 
har över det hon ska göra: inre motivation (”intrinsic motivation”), yttre motivation (”extrinsic 
motivation”) och amotivation (”amotivation”). Med inre motivation menas att man är 
motiverad av en aktivitet för aktivitetens eget inneboende väsens skull. Man utför aktiviteten 
för att man finner nöje, tillfredställelse och intresse i att utföra denna i det ögonblick man gör 
den och inte för att man försöker åstadkomma något annat utöver detta. Författarna kallar 
detta att man helt och hållet har internaliserat och integrerat uppgiften in i sig själv. Brown 
och Ryan (2003) visade också att mindfulness korrelerar med autonomi (”autonomy”), 
samhörighet/sammanhang (”relatedness”) och kompetens (”competence”), som är de tre 
essentiella beståndsdelarna som krävs för att en individ skall kunna uppleva inre motivation. 

 Yttre motivation betyder i sin tur att man utför aktiviteten för att man vill uppnå ett yttre 
mål någon gång i framtiden. Emellertid särskiljs fyra olika typer av yttre motivation. 
Skillnaden mellan dem består i vilken grad av internalisering som har skett. Integrerad 
reglering (”Integrated regulation”) är den form av yttre motivation som till sin natur ligger 
närmast inre motivation. Man upplever att motivationen är tämligen internaliserad, det vill 
säga att orsaken till motivationen kommer inifrån en själv, men eftersom integrerad reglering 
är en form av yttre motivation så innebär det dock fortfarande att man försöker uppnå något 
visst mål med sina handlingar. Motivationen och målet har blivit integrerat in i ens behov och 
värderingar, och man utför handlingen därför att man anser att det är en del av den man är 
(Ryan & Deci, 2000). 

 Identifierad reglering (”identified regulation”) är fortfarande något internaliserad, men 
inte fullt så mycket som hos integrerad reglering och inre motivation. Här kan orsaken till 
motivationen vara att man tycker att aktiviteten är personligt viktig. Längre bort på 
kontinuumet kommer introjekterad reglering (”introjected regulation”), och här kan det 
snarare sägas att orsaken till motivationen börjar bli externt reglerad. Man accepterar inte 
riktigt motivationen som sin egen. Exempel kan vara att man försöker undvika obehag eller 
att man försöker förstärka sitt ego genom att kanske imponera på andra (Ryan & Deci, 2000). 

 Mest externt reglerad av alla yttre motivationer är extern reglering (”external regulation”). 
Här kommer motivationen helt utifrån och ingen självständighet finns. Detta betyder helt 
enkelt att motivationen är påtvingad av någon annan genom till exempel belöningar, 
bestraffningar eller övertalning. Fristående i förhållande till inre motivation och yttre 
motivation kommer amotivation, vilket innebär att man inte är motiverad över huvud taget. 
Man värderar inte uppgiften som görs och tror inte heller att man framgångsrikt kommer klara 
av att utföra den (Ryan & Deci, 2000). 

Resultat har visat att skolbarn som är mer internaliserat orienterade i sin motivation känner 
mer glädje, intresse och nöje över uppgiften och använder mer positiva bemästringsstrategier.  
Barn som har introjekterad reglering, som är en relativt externt reglerad motivationsform, 
lägger ner mycket ansträngning och möda på att klara uppgiften precis som hos mer internt 
reglerade barn, men de känner samtidigt mycket mer oro, ängslan och ångest (Ryan & 
Connell, 1989). I praktiken betyder detta att sättet man motiveras på har stor betydelse för hur 
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man mår när man utför något, samt för kvalitén och resultatet på det som utförts. Det kan vara 
så att om man övar upp sin färdighet i mindfulness medför det att man blir motiverad på ett 
mer internaliserat vis. Den mesta forskningen som handlar om hur man kan främja att 
människor ska bli internaliserat motiverade har riktat in sig på hur miljö och yttre 
förutsättningar kan förändras genom att till exempel uppmuntra självständighet hos barn och 
vuxna. Brown och Ryan (2004) för istället en diskussion där de menar att individen också bör 
kunna självreglera sig till mer internaliserade motivationstillstånd och de menar att 
mindfulness kan vara ett utmärkt verktyg här.  

Eftersom tidigare forskning har kommit fram till att mindfulness som färdighet går att öva 
upp på olika sätt och olika framarbetade metoder redan nu finns etablerade, som till exempel 
Mindfulness-Based Stress Reduction och Mindfulness-Based Cognitive Therapy (Baer, 
2003), skulle eventuella samband mellan mindfulness och komponenter som har betydelse för 
arbetslivet, t. ex arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation, kunna tyda på att dessa 
mindfulnessträningsprogram, eller varianter av dessa, kan fungera som verktyg för företag 
och andra arbetsplatser till att höja hälsa, välbefinnande, motivation och prestation för 
individen på dennes arbete. En naturlig konsekvens av ett sådant förfarande skulle kunna vara 
mindre sjukfrånvaro och höjd produktivitet, något som gynnar arbetsgivaren. Till skillnad mot 
att endast skapa arbetstrivsel och motivation genom förändringar på det yttre planet så som 
arbetsmiljö och organisationsutveckling, skulle mindfulness istället kunna erbjuda ett mer inre 
perspektiv till förändring där individen tar makten och själv reglerar sitt eget välbefinnande 
och trivsel på arbetet.  

Den befintliga kunskapsluckan som finns vad gäller mindfulness korrelation med 
arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation pekar på att vidare utforskning av detta område 
skulle vara av intresse. Syftet med den här uppsatsen var härmed att undersöka vilken roll 
mindfulness kan spela för människan i arbetslivet.  Detta gjordes genom att granska följande 
frågeställningar: Finns det något samband mellan graden av mindfulnessfärdighet hos en 
individ och hennes upplevda känsla av arbetstillfredsställelse? Finns det något samband 
mellan graden av mindfulnessfärdighet och den typ av motivation som huvudsakligen gör 
individen motiverad på sitt arbete? Om samband hittas mellan mindfulness och 
arbetstillfredsställelse respektive motivation, vilka specifika korrelationer finns då till de olika 
delkomponenterna av mindfulness, det vill säga vilka färdigheter av mindfulness är viktigast 
för arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation?  

Den första hypotesen var att det finns en positiv korrelation mellan mindfulness och graden 
av arbetstillfredsställelse. Den andra hypotesen var att ju mer internaliserad formen av 
motivation är desto starkare korrelerar den positivt med mindfulness. 
 
 

Metod 
 

Deltagare 
 
Deltagarna i undersökningen bestod av 103 yrkesverksamma individer i åldrarna 20-63 år (M 
= 41.60 år, SD = 12.01) som fick fylla i en enkät, varav 78 var kvinnor. De var bosatta i 
mellersta och södra Sverige och hade arbetat på sitt nuvarande arbete alltifrån en månad upp 
till 40 år (M  = 11.56 år, SD = 11.33). De var verksamma inom en rad olika yrkesgrupper: 18 
stycken arbetade med administration/ekonomi/juridik; 9 stycken inom 
försäljning/inköp/marknadsföring; 29 stycken inom hälso- och sjukvård; 7 stycken inom 
kultur/media/design; 12 stycken inom hotell/restaurang/storhushåll; 1 stycken inom bygg och 
anläggning; 2 stycken inom data/IT; 1 stycken inom hantverksyrke; 7 stycken inom kropps- 
och skönhetsvård; 1 stycken inom naturbruk; 7 stycken med sanering och renhållning; 3 
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stycken med socialt arbete samt 6 stycken som arbetade med pedagogiskt arbete 
(branschindelning enligt Arbetsförmedlingen, i.d.). 35 % av deltagarna hade någon form av 
tidigare erfarenhet av mental träning och 37 % av deltagarna hade meditationserfarenhet. En 
stor del av urvalet skedde genom att enkäterna distribuerades via personliga kontakter på olika 
arbetsplatser, och ytterligare urval skedde genom att slumpmässigt utvalda personer på en 
högskola i Svealand tillfrågades om de var yrkesverksamma och i så fall kunde tänka sig att 
delta i studien genom att fylla i enkäten. Det generella borfallet bestod av 82 individer. Av 
dessa sade fyra individer nej till att delta och 78 eventuella svar uteblev till undersökningen, 
troligen på grund av ett tekniskt fel som infann sig på det tillfrågade företagets mailserver. 
Partiellt bortfall förekom ej i undersökningen. Ingen ersättning utdelades för deltagande.  

 
 
Material 
 
I undersökningen användes en enkät som bestod av sammanlagt 75 påståenden samt sex 
frågor som handlade om bakgrundsvariablerna kön, ålder, hur många år man jobbat på sitt 
nuvarande arbete, bransch, om man hade någon erfarenhet av meditation respektive mental 
träning och i så fall vilken. Enkäten var sammansatt av följande tre validerade mätinstrument: 
 

Five Facet Mindfulness Questionairre (FFMQ; Baer et al., 2006). Detta mätinstrument 
består av totalt 39 påståenden som mäter fem olika aspekter av mindfulness: förmåga att 
härbärgera inre upplevelser (sju påståenden), observera (åtta påståenden), medvetet agerande 
(åtta påståenden), beskrivande (åtta påståenden) och icke-värderande av upplevelser (åtta 
påståenden). Instrumentet går också att använda för att mäta mindfulness som en helhet. 
Författarna som skapade instrumentet kom genom korrelationsanalyser fram till att i en 
genomsnittsbefolkning kan detta göras om fyra av de ovannämnda delkomponenterna slås 
ihop (dvs. alla utom observera) till ett index. Antalet påståenden blir då 31. Om däremot 
undersökningen görs på en population bestående av individer med stor erfarenhet av 
meditation kan också delkomponenten observera läggas till.  Variationsvidden för 
helhetsindexet och de fem delindexen är 1-5. Mätinstrumentet är en validerad 
sammanslagning av fem redan befintliga instrument som mäter mindfulness på olika sätt: The 
Mindful Attention Awareness Scale (MAAS; Brown & Ryan, 2003), The Freiburg 
Mindfulness Inventory (FMI; Buchheld, Grossman, & Walach, 2001), The Kentucky 
Inventory of Mindfulness Skills (KIMS; Baer, Smith, & Allen, 2004), The Cognitive and 
Affective Mindfulness Scale (CAMS; Feldman, Hayes, Kumar, & Greeson, 2004; Hayes & 
Feldman, 2004). Påståendena ska besvaras efter en femstegs Likertskala där 1 = stämmer 
aldrig eller mycket sällan, 2 = stämmer sällan, 3 = stämmer ibland, 4 = stämmer ofta och 5 = 
stämmer mycket ofta eller alltid. Eftersom deltagarna i undersökningen var svensktalande, 
användes en svensk version av denna skala. 29 stycken utav skalans påståenden kom från 
skalorna KIMS och MAAS och därför kunde en redan existerande validerad svensk 
översättning av dessa användas (Hansen, Lundh, Homman, & Wångby-Lundh, 2009). De 
återstående tio påståendena översattes till svenska genom att författarna till denna uppsats, 
samt en legitimerad psykolog som också är verksam som universitetslektor, först översatte 
påståendena enskilt. Överlag visade sig dessa översättningar vara relativt överensstämmande, 
med några få meningsskiljaktigheter som förekom vad gällde specifika ordval och 
associationer. Därefter diskuterades en gemensam översättning fram. Därpå gjorde två 
engelsklärare varsin baklängesöversättning, från den svenska översättningen tillbaka till 
engelska igen. Dessa jämfördes i sin tur med originalpåståendena för ytterligare en kontroll. 
Jämförandet mellan den engelska baklängesöversättningen och originalet visade på stilistiska 
skillnader, men den essentiella innebörden i påståendena fanns fortfarande kvar. Cronbach’s 
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alpha för respektive komponent är följande: Förmåga att härbärgera inre upplevelser = .75, 
observera = .77, medvetet agerande = .86, beskriva = .88 och icke- värderande av upplevelser 
= .90. För det sammansatta indexet av mindfulness (här: exklusive komponenten observera) 
var den interna konsistensen α = .90.  
 

Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (WEIMS; Tremblay, Blanchard, Taylor, 
Pelletier, & Villeneuve, 2009). Denna skala mäter olika aspekter av motivation som en 
individ kan uppleva i sitt arbete: inre motivation, fyra olika typer av yttre motivation: 
integrerad reglering, identifierad reglering, introjekterad reglering, och extern reglering samt 
amotivation. Instrumentet är grundat i Deci och Ryans (2000) Self-determination theory och 
består av 18 påståenden som graderas från 1-7 över hur väl påståendet stämmer överens med 
varför individen arbetar, där 1 = stämmer inte alls, 4 = stämmer någorlunda och 7 = stämmer 
precis. Skalan översattes till svenska enligt samma procedur som beskrivs under det 
föregående mätinstrumentet FFMQ. Inte heller här förekom några anmärkningsvärda 
skillnader vad gällde essensen av påståendena. Cronbach’s alpha var för inre motivation  α = 
.76; integrerad reglering α = .83; identifierad reglering α = .69 och introjekterad reglering α = 
.75. Den interna konsistensen var inte tillräckligt hög i två av delskalorna (extern reglering, α 
= .55; amotivation α = .64), detta på grund av två frågor som inte passade in tillräckligt bra: 
när påståendet ” Därför att den här sortens arbete ger mig trygghet”,  togs bort ur de statistiska 
beräkningarna höjdes Cronbach’s alpha för extern reglering till α = .69 och då påståendet ”Jag 
ställer mig själv samma fråga, jag verkar inte vara förmögen att klara av de viktiga 
arbetsuppgifterna i det här jobbet”, togs bort höjdes amotivation till α = .77. Orsaken är 
troligen att de två borttagna påståendena tydligt avviker i syftning, i jämförelse med 
resterande påståenden för respektive delskala. Detta medförde att extern reglering och 
amotivation kom att bestå av två påståenden. Resterande komponenter bestod av tre 
påståenden. Variationsvidden för instrumentet är 1-7. 
 

An Index of Job Satisfaction (Brayfield & Rothe, 1951). Denna skala är ett väl använt, 
klassiskt instrument (Furnham, 1997) som består av 18 stycken påståenden som mäter 
individers arbetstrivsel. Variationsvidden är 1-5. Även här får respondenten ange vilket 
svarsalternativ som bäst stämmer överens med den egna upplevelsen utifrån de givna 
svarsalternativen som är: stämmer precis, stämmer ganska bra, obeslutsam, stämmer inte 
särskilt bra och stämmer inte alls. Dessa påståenden kodades därefter på så sätt att 
poängvärdet 5 motsvarade alternativet stämmer precis, och sen i ovanstående följd ner till 
poängvärdet 1, som motsvarade påståendet stämmer inte alls.  Som översättning användes en 
något, av författarna till denna studie, språkligt modifierad version av en översättning gjord av 
Ulrika Gabriel och Maarit Johnson (Gabriel, 2007). Denna version innehöll dock endast 12 av 
skalans 18 påståenden. De resterande sex påståendena översattes av författarna. Den interna 
konsistensen var α = .93. 
 
 
Procedur 

 
Enkäterna förmedlades till yrkesverksamma individer på ett antal olika sätt: vissa 
distribuerades till en kontaktperson som vidarebefordrade dessa till de anställda på ett sjukhus 
beläget i en mindre svensk stad. Efter att enkäterna blivit ifyllda samlade kontaktpersonen in 
dem och postade dem tillbaka till undersökningsledarna. Ytterligare enkäter utdelades 
personligen av undersökningsledarna, som därefter samlade in de besvarade enkäterna. Med 
avsikt att öka graden av konfidentialitet, medföljde till varje enkät ett kuvert med en stämpel 
föreställande Mälardalens högskolas logotyp. Varje respondent uppmanades i missivbrevet att 
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endast returnera den ifyllda enkäten i ett väl förseglat kuvert med den specifika stämpeln på. 
Detta för att minska risken att någon obehörig person skulle komma åt informationen. Ett 
mindre antal enkäter skickades via e-post ut till en kommunal arbetsplats i södra delen av 
Sverige. Dessa enkäter var exakt likadant utformade som pappersenkäterna förutom att de 
kunde fyllas i direkt på datorn och därefter mejlas in till undersökningsledarna.  

Studien introducerades för respondenten i ett missivbrev som följde med enkäten. För att 
inte skapa förutfattade meningar angående frågorna presenterades studiens syfte något dolt. 
Detta gjordes på så sätt att deskriptiva begrepp, användes istället för etablerade psykologiska 
begrepp för att beskriva de fenomen som undersöktes i uppsatsen. Formuleringen var: ”syftet 
är att försöka ta reda på hur man själv kan maximera sin egen tillfredsställelse i sitt dagliga 
arbete beroende på hur man riktar sin uppmärksamhet”.  I missivbrevet uppgavs även 
undersökningsledarnas och deras handledares kontaktuppgifter, samt information om att 
deltagandet i studien var frivilligt och att man fick avbryta sin medverkan närhelst man ville. 
Där gavs även upplysningar gällande studiens konfidentialitet.  

 
 

Resultat 
 
Alla de kontinuerliga variablerna i undersökningen visade sig genom test av skevhet 
(skewness) och toppighet (kurtosis) ligga mellan -1 och +1 och var alltså ungefärligen 
normalfördelade. Mindfulnessvariablernas medelvärden låg i snitt något över mittenvärdet av 
skalan och detsamma gällde för arbetstillfredsställelse och inre motivation. Amotivation hade 
ett lägre värde och låg under mittenvärdet, medan komponenterna av yttre motivation låg 
kring mittenvärdet (se Tabell 1). Det som hädanefter i resultatdelen presenteras som 
beroendevariabler är motivationsvariablerna och arbetstillfredsställelse.  
 

Tabell 1 
     Deskriptiv statistik för kontinuerliga variabler 

 M SD   
1. Mindfulness (helhet) 3.38 0.47   
2. Förmåga att härbärgera 

inre upplevelser 
2.98 0.61   

3. Observera 3.20 0.63   
4. Medvetet agerande 3.43 0.62   
5. Beskrivande 3.53 0.68   
6. Icke-värderande av 

upplevelser 
3.59 0.79   

 
7. Arbetstillfredsställelse 

 
3.78 

 
0.65 

  

 
8. Inre motivation 

 
4.78 

 
1.50 

  

Yttre motivation:     
9. Integrerad reglering 3.67 1.53   
10. Identifierad reglering 3.33 1.55   
11. Introjekterad reglering 3.67 1.50   
12. Extern reglering 3.95 1.69   
13. Amotivation 2.73 1.64   
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Mindfulnesskomponenterna korrelerade signifikant med varandra, med några få undantag. 
Av relevans för hypoteserna samt frågeställningen om mindfulness och dess komponenter 
eventuellt har samband med arbetstillfredsställelse respektive arbetsmotivation var att 
mindfulness som helhet korrelerade signifikant med arbetstillfredsställelse, vilket även gällde 
ett par av mindfulnesskomponenterna. Av motivationskomponenternas relation med 
mindfulness var det främst amotivation som stack ut genom att korrelera negativt signifikant 
med mindfulness som helhet, samt med alla mindfulnesskomponenter utom observera. Vad 
gäller de andra motivationskomponenterna fanns ett fåtal signifikanta korrelationer med några 
av mindfulnesskomponenterna. De tre mest internaliserade formerna av motivation 
korrelerade alla signifikanta med varandra. De korrelerade också signifikant med 
arbetstillfredsställelse. I förhållande till ovan nämnda variabler fanns några enstaka 
signifikanta korrelationer med ålder och jobberfarenhet (se Tabell 2).
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Tabell 2 

    Pearsonkorrelationer mellan indexerade kontinuerliga variabler samt ålder och jobberfarenhet 

      Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Mindfulness (helhet) -              

2. Förmåga att härbärgera 
inre upplevelser 

.56** -             

3. Observera .32** .37** -            

4. Medvetet agerande .71** .08 .11 -           

5. Beskrivande .70** .25* .31** .41** -          

6. Icke-värderande av 
upplevelser 

.78** .28** .13 .49** .28** -         

 
7. Arbetstillfredsställelse 

 
.28** 

 
.21* 

 
.00 

 
.18 

 
.11 

 
.28** 

 
- 

       

 
8. Inre motivation 

 
.14 

 
.21* 

 
.11 

 
.07 

 
.16 

 
-.03 

 
.43** 

 
- 

      

Yttre motivation:               

9. Integrerad reglering .18 .20* .04 -.01 .23* .08 .48** .35** -      

10. Identifierad reglering .11 .15 .01 -.04 .22* -.02 .46** .48** .66** -     

11. Introjekterad reglering -.07 -.06 -.13 .00 -.04 -.09 .16 .42** .30** .28** -    

12. Extern reglering -.13 -.21* .10 -.03 -.14 .00 -.09 .01 -.10 -.11 .12 -   

13. Amotivation -.33** -.23* -.19 -.25* -.21* -.24* -.36** -.17 -.09 -.12 .15 .08 -  

14. Ålder .10 .02 -.05 .17 -.03 .12 -.09 -.18 -.05 -.22* .06 .06 .15 - 

15. Jobberfarenhet -.03 -.08 -.20* .05 -.14 .07 -.01 -.21* -.03 -.16 .11 .10 .17 .60** 

 
*p < .05, **p < .01 
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Vid test av bakgrundsvariablernas eventuella påverkan på resultatet hittades bland annat inga 
större könsskillnader vad gäller de olika beroendevariablerna, förutom en signifikant skillnad 
hos identifierad reglering, där männen hade något högre värde än kvinnorna (se Tabell 3). Det 
fanns också en tendens till att män hade högre integrerad reglering än kvinnor. 
 
Tabell 3 
Deskriptiv statistik och resultat för t-test på kön i relation till olika beroendevariabler 
(df=101)  

Beroende variabler Kön M SD t p d 
Arbetstillfredsställelse Kvinna 3.74 0.64 -1.25 .215 -0.29 

Man 3.93 0.67  
Inre motivation Kvinna 4.70 1.55 -0.91 .366 -0.22 

Man 5.01 1.30  
Integrerad reglering Kvinna 3.50 1.46 -1.93 .056 -0.43 

Man 4.17 1.65  
Identifierad reglering Kvinna 3.13 1.46 -2.35 .021 -0.52 

Man 3.95 1.70  
Introjekterad reglering Kvinna 3.66 1.50 -0.12 .903 -0.03 

Man 3.71 1.54  
Extern reglering Kvinna 4.01 1.78 0.65 .518 0.16 

Man 3.76 1.39  
Amotivation Kvinna 2.83 1.69 1.10 .275 0.26 

Man 2.42 1.48  
 
Inga signifikanta skillnader uppvisades mellan de deltagare som hade meditationserfarenhet 
och de som inte hade meditationserfarenhet vad gällde de olika beroendevariablerna. Dock 
fanns det en tendens till att de som inte hade meditationserfarenhet hade högre identifierad 
reglering än de som hade meditationserfarenhet (se Tabell 4). 
 
Tabell 4 
Deskriptiv statistik och resultat för t-test på meditationserfarenhet i relation till olika 
beroendevariabler (df=101) 

Beroende variabler Meditations
-erfarenhet 

M SD t p d 

Arbetstillfredsställelse Ja 3.78 0.68 -0.03 .980 -0.02 
Nej 3.79 0.63  

Inre motivation Ja 4.88 1.36 0.52 .605 0.11 
Nej 4.72 1.58  

Integrerad reglering Ja 3.54 1.72 -0.67 .506 -0.13 
Nej 3.74 1.41  

Identifierad reglering Ja 2.97 1.27 -1.79 .077 -0.38 
Nej 3.53 1.67  

Introjekterad reglering Ja 3.49 1.53 -0.97 .333 -0.19 
Nej 3.78 1.48  

Extern reglering Ja 3.71 1.63 -1.11 .271 -0.23 
Nej   4.09 1.72  

Amotivation Ja   2.63 1.72 -0.48 .634 -0.10 
 Nej   2.79 1.61    
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En jämförelse med deltagare som hade erfarenhet av mental träning och deltagare som inte 
hade erfarenhet av mental träning visade inga signifikanta skillnader avseende 
beroendevariablerna (se Tabell 5).  
 
Tabell 5 
Deskriptiv statistik och resultat för t-test på erfarenhet av mental träning i relation till olika 
beroendevariabler (df=101)  

Beroende variabler Mental träning M SD t p d 
Arbetstillfredsställelse Ja 3.78 0.73 -0.02 .987 -0.01 

Nej 3.79 0.62   
Inre motivation Ja 5.02 1.29 1.12 .264 0.24 

Nej 4.67 1.59  
Integrerad reglering Ja 3.73 1.48 0.28 .778 0.06 

Nej 3.64 1.57  
Identifierad reglering Ja 3.64 1.62 1.46 .148 0.30 

Nej 3.17 1.51  
Introjekterad reglering Ja 3.52 1.53 -0.84 .402 -0.17 

Nej 3.78 1.48  
Extern reglering Ja 3.86 1.62 -0.46 .648 -0.10 

Nej 4.02 1.74  
Amotivation Ja 2.99 1.60 -0.16 .872 0.15 

Nej 2.75 1.70  
 

Ett homogenitetstest som inkluderade alla 13 branschgrupper visade att det fanns 
signifikanta variansskillnader mellan de olika branschgrupperna, därför gjordes ytterligare ett 
homogenitetstest på endast de tre grupper som bestod av flest antal deltagare. Detta visade på 
en icke signifikant variansskillnad och därför valdes just dessa tre grupper ut till en 
variansanalys på de beroendevariablerna för att undersöka branschens roll för resultatets 
utfall. På några av de beroendevariablerna hittades en skillnad mellan vissa av grupperna (se 
Tabell 6).  

 
Tabell 6 

Envägs variansanalys av bransch i relation till beroendevariabler samt resultat av Tukey’s 
post hoc-test 

Beroende 
variabel 

Bransch M SD F p η
2  

Arbetstillfreds-
ställelse 

Administration 3.48 0.68 3.64 .033 .12   Adm.<Rest.* 
Sjukvård 3.78 0.60  
Restaurang 4.09 0.51  

Inre 
motivation 

Administration 4.31 1.70 1.80 .174 .06  
Sjukvård 4.80 1.49  
Restaurang 5.36 1.07  

Integrerad 
reglering 

Administration 3.19 1.37 3.95 .025 .12    Adm.<Rest.* 
Sjukvård 3.64 1.43  
Restaurang 4.67 1.50  

Identifierad 
reglering 

Administration 2.50 1.14 6.92 .002 .20   Adm.<Rest.** 
Sjukvård 3.05 1.59  Sjukv.<Rest.* 
Restaurang 4.47 1.47  
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Tabell 6 (forts)  

Beroende 
variabel 

Bransch M SD F p η
2  

Introjekterad 
reglering 

Administration 3.41 1.62 1.21 .307 .04  
Sjukvård 3.79 1.62  
Restaurang 3.33 1.51  

Extern  
reglering 

Administration 3.72 1.93 0.89 .415 .03  
Sjukvård 4.38 1.62  
Restaurang 3.88 1.73  

Amotivation Administration 3.19 2.00 0.37 .694 .01  
Sjukvård 3.28 1.84  
Restaurang 2.75 1.37  

*p < .05, **p < .01 
 
 
En stegvis multipel regressionsanalys gjordes för att undersöka hur stor betydelse 

mindfulness verkligen har för arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation, i jämförelse med 
andra variabler av vikt. Standardkriterier användes för inklusion och exklusion av 
oberoendevariabler i regressionsmodellen, vilket innebar att F-värdenas signifikans skulle 
vara mindre än eller lika med .05 för att inkluderas och större än eller lika med .10 för att 
exkluderas. Sju stycken regressionsanalyser gjordes på olika beroendevariabler. Endast de 
oberoende variabler som korrelerade signifikant (se Tabell 2) med beroende variabeln togs 
med i analysen. I de fall då både mindfulness som index och dess olika 
mindfulnesskomponenter var aktuella att testas på en specifik beroendevariabel, har två 
analyser gjorts med samma beroendevariabel: en med mindfulness som helhet och en med 
alla mindfulnesskomponenter.  

1. I analys 1 testades de oberoende variablerna mindfulnessindexet, inre motivation, 
integrerad reglering, identifierad reglering och amotivation på beroendevariabeln 
arbetstillfredsställelse. 

2. I analys 2 testades de oberoende variablerna icke-värderande av upplevelser, förmåga 
att härbärgera inre upplevelser, inre motivation, integrerad reglering, identifierad 
reglering och amotivation på beroendevariabeln arbetstillfredsställelse.  

3. I analys 3 testades de oberoende variablerna förmåga att härbärgera inre upplevelser, 
arbetstillfredsställelse och jobberfarenhet på beroendevariabeln inre motivation.  

4. I analys 4 testades de oberoende variablerna förmåga att härbärgera inre upplevelser, 
beskriva och arbetstillfredsställelse på beroendevariabeln integrerad reglering.  

5. I analys 5 testades de oberoende variablerna beskrivande, arbetstillfredsställelse och 
ålder på beroendevariabeln identifierad reglering.  

6. I analys 6 testades de oberoende variablerna mindfulness och arbetstillfredsställelse på 
beroendevariabeln amotivation.  

7. I analys 7 testades de oberoende variablerna arbetstillfredsställelse, förmåga att 
härbärgera inre upplevelser, medvetet agerande, beskrivande och icke-värderande av 
upplevelser på beroendevariabeln amotivation. 

Ingen regressionsanalys gjordes på beroendevariablerna introjekterad reglering och extern 
reglering, därför att bara en oberoende variabel korrelerade signifikant med dessa enskilt. I 
Tabell 7 redovisas vilka oberoende variabler som blev inkluderade utifrån kriterierna om 
inkludering och exkludering. Mindfulnesskomponenter blev inkluderade i ett fåtal modeller 
och förklarade upp till 6% eller mindre av dessa modeller. 
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Tabell 7 
Stegvisa multipla regressionsmodeller med olika beroendevariabler (n=103) 

Analys Beroende 
variabel 

Oberoende variabler Stand. 
β 

 t     R2      ∆ R2 

1 Arbetstillfreds- 
ställelse 

Integrerad reglering .37 4.42** 
 

.23   

  Amotivation -.29 -3.61** .34  .10 
  Inre motivation .25 2.93** .39   .05 

2 Arbetstillfreds-  
ställelse 

Integrerad reglering .35 4.29** .23   

  Amotivation -.24 -2.98** .34  .10 
  Inre motivation .27 3.23** .39  .05 
  Icke-värderande .20 2.50* .43  .04 

3 Inre  
motivation 

Arbetstillfredsställelse .42 4.81** .18   

  Jobberfarenhet -.21 -2.33* .22  .04 
4 Integrerad  

reglering 
Arbetstillfredsställelse .46 5.34** .23   

  Beskrivande .18 2.12* .26  .03 
5 Identifierad  

reglering 
Arbetsstillfredställelse .43 4.99** .21  

  Ålder -.18 -2.05* .25  .03 
  Beskrivande .17 2.00* .28  .03 

6 Amotivation Arbetstillfredsställelse -.29 -3.11** .13   
  Mindfulness -.25 -2.65** .19  .06 

7 Amotivation Arbetstillfredsställelse -.33 -3.54** .13    
  Medvetet agerande -.19 -2.05* .17   .04 

*p < .05, **p < .01 
 
 

Diskussion 
 

Den här studien syftade till att undersöka vilken roll mindfulness kan spela för människan i 
arbetslivet. Resultaten visade sig ge ett svagt stöd åt den första hypotesen, i vilken det 
förmodades att det finns en positiv korrelation mellan mindfulness och graden av 
arbetstillfredsställelse. Vissa måttliga samband hittades mellan arbetstillfredsställelse och 
mindfulnesskonstruktet. Gällande frågeställningen om vilka eventuella delkomponenter av 
mindfulness som har betydelse för arbetstillfredsställelse hittades även här måttliga 
korrelationer, dock var det endast delkomponenten icke-värderande av upplevelser som visade 
sig ha någon signifikant betydelse när hänsyn togs till andra variabler som förklarade 
arbetstillfredsställelse i multipel regression. Emellertid var betydelsen av variabeln icke-
värderande av upplevelse av relativt liten vikt.  

Gällande den andra hypotesen, att ju mer internaliserad formen av motivation är desto 
starkare korrelerar den positivt med mindfulness, överensstämde resultatet vagt med vad som 
förväntades, på så sätt att mindfulness som helhet korrelerade måttligt negativt med 
amotivation. Mindfulness hade i jämförelse med andra variabler en viss betydelse för 
amotivation i multipel regression. Mindfulnesskomponenterna uppvisade enstaka måttliga 
korrelationer som överensstämde relativt bra med den andra hypotesen, men det var bara 
komponenten beskrivande som hade någon betydelse för integrerad reglering och identifierad 
reglering i regressionsmodellerna, samt komponenten medvetet agerande som hade betydelse 
för amotivation. Även här var betydelsen av alla dessa tämligen låg för de olika 
motivationskomponenterna.   
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Sammanfattningsvis kan sägas att mindfulness och/eller vissa av dess komponenter verkar 
kunna ha viss betydelse för arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation, men sambanden var 
svagare än vad som förväntats. Studiens resultat stärks av det faktum att stickprovet som 
användes var relativt stort och gav en god bredd av olika åldrar och yrkeskategorier. Väl 
etablerade mätinstrument användes. Urvalet av mätinstrumenten skedde med stor omsorg för 
att passa frågeställningarna. Till exempel användes en motivationsskala som var specifikt 
anpassad för arbetssituationer (Tremblay et al., 2009), samt en arbetstillfredsställelseskala 
som lyfte fram de mer mjuka aspekterna av arbetstillfredsställelse (Brayfield & Rothe, 1951), 
vilket gjorde att den passade bra för den här studiens syfte. Vidare användes en 
mindfulnesskala som mätte begreppet på ett detaljerat och brett sätt (Baer et al., 2006). Den 
interna konsistensen på indexerade variabler var i denna studie varierande god till mycket 
god, vilket medförde en relativt hög reliabilitet. Vidare genomfördes översättningsprocessen, 
av de påståenden som inte redan fanns översatta till svenska, enligt standardprocedur på ett 
grundligt och kontrollera sätt. Stora delar av enkätens påståenden existerade dessutom redan 
på svenska i form av en validerad översättning (Hansen et al., 2009). 

 Eftersom mindfulness i tidigare forskning har visat sig effektivt för att höja kvalitén på 
flera olika områden i livet, bland annat för: allmänt välbefinnande (Brown & Ryan, 2003; 
Chang et al., 2004), ökad fysisk hälsa (Carlson et al., 2007), missbruksvård (Bowen et al., 
2006), förhindrande av depression (Teasdale et al., 2000), fanns det skäl att tro att detta 
förhållningssätt även skulle kunna gå att applicera för att höja kvalitén på arbetslivet. Det 
fanns mycket riktigt i denna studie vissa samband mellan mindfulness och 
arbetstillfredsställelse, vilket går i samklang med tidigare forskning. Dock antydde resultatet 
att det inte förhåller sig på det sättet till lika stor del såsom tidigare förmodats. Resultatet 
tyder på att det finns en avgörande skillnad i mindfulness verkan i och utanför människors 
arbetssituation. Kanske är det främst andra faktorer och mentala mekanismer som styr 
människors välmående under en arbetssituation än de som är avgörande för individer i andra 
situationer i livet. Detta område är intressant för vidare forskning. 

Som tidigare påpekades verkar mindfulness också kunna påverka prestationsförmågan i en 
positiv riktning (Langer et al., 2009; Shao & Skarlicki, 2009). Tyvärr visade sig prestation 
vara ett begrepp som var mycket svårt att mäta. Självskattning av den egna prestationen 
påverkas alltför mycket av den egna subjektiva upplevelsen och att låta en person få skatta 
någon annan persons prestationsförmåga är alltför osäkert. Det tycks också vara svårt att hitta 
etablerade och validerade mätinstrument som mäter begreppet arbetsprestation eller prestation 
överlag. På grund av detta valdes istället att mäta motivation. Det är lättare för en individ att 
bedöma hur motiverad hon känner sig än att objektivt bedöma hur bra eller dålig prestation 
hon har utfört. Att en anställd på en arbetsplats har hög inre motivation är också av betydelse 
eftersom det leder till att hon presterar bättre och att hon mår bättre (Ryan & Connell, 1989; 
Ryan & Deci, 2000).  

Det fanns också anledning att anta att arbetsmotivation var relaterat till mindfulness 
(Brown & Ryan, 2003; Levesque & Brown, 2007). Precis som hos arbetstillfredsställelse 
hittades även hos arbetsmotivation vissa samband till mindfulness som dock inte var särskilt 
starka. Veterligen har ingen studie tidigare gjorts som liknar denna. Kanske var det trots allt 
djärvt att anta att mindfulness skulle ha samma inverkan på arbetslivet som på det övriga 
livet, men vidare studier som är varianter på denna behövs innan det helt kan värderas om 
mindfulness har någon betydande inverkan på arbetslivet eller ej. 

Det skulle dessutom kunna vara så att begreppet mindfulness inte har blivit korrekt speglat, 
det vill säga att det kanske finns brister i validiteten på grund av att fenomenet inte har blivit 
undersökt och mätt på ett sätt som är korrekt för att mäta just dessa färdigheter (Baer et al., 
2006; Bishop et al., 2004; Hanh, 2002; Kabat-Zinn, 2005; Langer, 2000). Ett exempel på detta 
kan vara att studien som gjordes inte var longitudinell utan endast utfördes vid ett enstaka 
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tillfälle, vilket medförde att möjligheterna att mäta en eventuell utveckling och process över 
tid gick förlorad. Möjligtvis skulle studiens resultat se annorlunda ut om ett longitudinellt 
experiment utfördes där en experimentgrupp får genomgå någon form av mindfulnessträning, 
sedan mäta arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation före och efter en tid av träning och 
jämföra med en kontrollgrupp.  

En annan orsak till systematiska felkällor kan vara att studien är gjord i enkätform där 
individen ska skatta sig själv och det kan ofta ge upphov till en diskussion om huruvida 
resultatet är tillförlitligt eller ej. Är det helt säkert att deltagarna har förmågan att själva 
uppskatta till exempel sin grad av mindfulness i vardagen? Intresseväckande var att flertalet 
respondenter under studiens gång gav feedback om att just mindfulnesspåståendena upplevdes 
som svåra att besvara, detta på grund av att respondenterna sällan eller aldrig har reflekterat 
över sig själva eller sitt varande på ett sådant sätt förut. Detta kan tänkas ha betydelse för 
begreppsvaliditeten vilket kan ha påverkat utslaget av resultatet på så sätt att respondenternas 
självskattning blev mindre tillförlitlig. Det kan även vara så att människor har svårt att erinra 
sig hur de verkligen brukar agera, känna och tänka i sin arbetssituation när de inte fysiskt och 
sinnligt befinner sig i denna under ifyllandet av enkäten, vilket sannolikt var fallet för många 
utav deltagarna i denna enkätstudie. Detta kan nämligen medföra att framplockningen ur 
långtidsminnet inte blir helt korrekt och att svaret individen ger inte riktigt stämmer överens 
med den verkliga situationen och upplevelsen av arbetet (Smith & Kosslyn, 2007).  

Kanske skulle Csikszentmihalyis upplevelsesamplingsmetod (”experience sampling 
method”) vara mer exakt eftersom denna fångar och mäter upplevelsen i det vardagliga 
ögonblicket (Csíkszentmihályi, 2006). Denna metod går till så att deltagaren bär med sig en 
personsökare hela sin vakna tid. Sökaren piper till några gånger under dagen slumpmässigt 
och då ska deltagaren stanna upp och känna in hur hon känner sig för stunden och fylla i detta 
i ett formulär. Denna metod använder sig också av självrapporterande enkäter, men detta 
skulle mäta mindfulness också som ett tillstånd (”state”) och inte enbart som ett 
karaktärsdrag (”trait”), samtidigt som det underlättar för individen att skatta sin 
känsloupplevelse av ett enda ögonblick i taget och som dessutom precis upplevdes. Att mäta 
upplevelsen på det här sättet i den givna stunden är också helt i linje med essensen av 
mindfulness som fenomen. Denna metod skulle även kunna arrangeras på så sätt att den 
frekvent mäter individens upplevelser under enbart arbetstid. Ytterligare en fördel med en 
sådan här studie är att den är longitudinell. Detta tillvägagångssätt kanske skulle få 
respondenten att vara mer sanningsenlig i sina svar på så sätt att de endast behöver skatta och 
värdera det just upplevda ögonblicket och det kan då inge respondenten en känsla av att ha 
råd att se arbetslivet för vad det verkligen är. Om respondenten behöver ta ställning till om 
hennes arbetsliv som helhet är otillfredsställande kan det uppkomma en risk för att en form av 
ett förskönande av sig själv infinner sig och att respondenten svarar att det är bättre än det i 
själva verket är, i syfte att bevara sin egen självbild. Detsamma gäller även för minimering av 
risken för social önskvärdhet. En utav de främsta anledningarna till att ovannämnda 
undersökningsmetod inte användes i denna studie var att den är mycket resurskrävande för 
både forskare och respondenter. Den är dock ett intressant förslag till vidare forskning på 
området för forskare som har tillgång till tyngre resurser i form av till exempel tid.  

I ett försök att rensa studien från systematiska felkällor undersöktes om 
bakgrundsvariablerna kön, ålder, jobberfarenhet, bransch, meditationserfarenhet och mental 
träning hade en eventuell betydelse för arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation. Resultatet 
visade i stort att bland annat kön tycks kunna ha inverkan på identifierad reglering och att 
arbetande individer inom restaurangbranschen verkar ha högre arbetstillfredsställelse, 
integrerad reglering och identifierad reglering än de som arbetar inom den administrativa 
branschen. Detta ger en fingervisning om att dessa bakgrundsvariabler möjligtvis har påverkat 
studiens utgång något, men det kan också tolkas som att de flesta av bakgrundvariablerna inte 
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verkar utöva något systematiskt inflytande på arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation, 
med bransch som möjligt undantag. Branschgrupperna i studien var också olika stora, vilket 
kanske kan ha haft betydelse. Dock bör man vara uppmärksam på att det kan ha uppkommit 
en massignifikans, det vill säga att sannolikheten att slumpmässiga signifikanser har 
uppkommit eftersom många t-test gjordes i denna studie. 

Av faktorer som låg utanför författarnas kontroll blev könsfördelningen i denna studie 
mycket snedfördelad, då ca 76 % av respondenterna var kvinnor. Detta medför att resultaten 
ej med säkerhet kan generaliseras på en hel population. Ingen signifikant skillnad mellan 
könen hittades på några beroendevariabler, men det bör tas med i beräkningen att männens 
låga antal kan ha påverkat resultatets utfall, även om det är högst osannolikt. 

En annan sak som kan påpekas om denna undersökningsdesign är att det inte finns 
möjlighet att visa på någon kausalitet. Till exempel går det inte att dra slutsatser som att man 
skulle kunna öka sin arbetstillfredsställelse om man tränade upp sin förmåga till mindfulness. 
Det skulle lika gärna kunna vara tvärtom, det vill säga att om man höjer sin 
arbetstillfredsställelse påverkas förmågan till mindfulness. Däremot verkar det rimligt att anta 
att det förstnämnda påståendet skulle kunna stämma, men denna studies resultat verkar visa 
att effekten inte är så stor.  

Att som individ subjektivt skatta sig själv eller sin upplevelse av livssituationer verkar inte 
vara helt problemfritt. Csikszentmihalyi och LeFevre (1989) fann en paradox angående synen 
människor har på sina arbeten och hur det i själva verket förhåller sig. Det upptäcktes att de 
flesta individer kände mycket mer motivation på sin fritid och mycket mindre motivation på 
sitt arbete och därför vill människor hellre vara lediga än att vara på sitt jobb. Dock visade sig 
arbetet vara den situation där man allra oftast är i ett tillstånd av optimal upplevelse. Samtidigt 
är också fritiden den situation då man brukar känna mest apati och handlingsförlamning 
(Csikszentmihalyi, 2006). Detta betyder att arbetet kan vara en större källa till välbefinnande 
än allmänheten kanske tror och detta indikerar att människor har en tendens att missbedöma 
hur arbetssituationen faktiskt brukar förhålla sig och att de har en något snedvriden bild av sin 
arbetsstillfredsställelse (Csikszentmihalyi & LeFevre 1989). Föregående rön kan i sin tur vara 
en till orsak till felvarians i denna studie.    

Även om det inte var denna uppsats fokus, så kan det vara intressant att notera att mer 
internaliserade former av motivation verkar kunna ha viss betydelse för arbetstillfredsställelse 
och att amotivation har en negativ betydelse för densamma. Motivationskomponenterna 
förklarade variabeln arbetstillfredsställelse bättre än mindfulnesskomponenterna gjorde. Detta 
ger stöd till Self-determination theory (Ryan & Deci, 2000). 

Vad vi som författare tycker att läsaren kan ta med sig från denna uppsats till arbetslivet, 
både som arbetsgivare eller arbetstagare, är bland annat att vi till exempel hittade en modell 
som faktiskt förklarade 43% av företeelsen arbetstillfredsställelse (se tabell 7). Som modellen 
säger kan det alltså vara idé att inte värdera upplevelser i arbetssituationen för mycket och att 
aktivt och medvetet söka och skapa mer internaliserade former av motivation (specifikt i 
modellen visade det sig gälla integrerad reglering och inre motivation, samt att deras motsats 
amotivation försämrade arbetstillfredsställelsen). Bra frågor att ställa är alltså: vad är det som 
får mig att känna denna form av motivation? Vad har jag för möjligheter att själv skapa och 
höja motivationen utifrån situationens förutsättningar och om inte inre motivation går att 
åstadkomma i denna situation, vad är det då som fattas för att jag ska kunna uppleva detta? 
Något som kan tas till hjälp är den inre motivationens tre viktiga beståndsdelar, nämligen 
autonomi, samhörighet och kompetens. Detta är också något som arbetsgivare skulle kunna ta 
fasta på: genom att låta personalen vara mer självständiga och ge dem arbetsuppgifter som ger 
lagom utmaning för dem och som har någon relevans för deras liv och intressen, kan man som 
arbetsgivare troligen skapa mer internaliserade former av motivation hos sin personal, vilket i 
sin tur kan ge högre arbetstrivsel. Det ger inte bara högre arbetstrivsel, utan ökar också 
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produktiviteten samt höjer kvaliteten på det som utförs (Ryan & Deci, 2000; Ryan & Connell, 
1989). Denna studie tyder på att mindfulnesskomponenten beskriva kanske till viss del är ett 
verktyg till att höja motivationsformen integrerad reglering och att mindfulness som helhet, 
och mer specifikt medvetet agerande, troligen kan motverka amotivation till viss del. Även 
om denna studie inte hittade några starka och direkta bevis på att mindfulness kan vara bra för 
arbetslivet, har ändå tidigare forskning visat att mindfulness kan höja livskvaliteten avsevärt 
inom många områden i livet och om livskvaliteten i stort ökar så är det rimligt att anta att det i 
sin tur sätter avtryck på arbetslivet. 
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