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Abstract  

The purpose of the present study was to investigate the relation between personality, in terms 

of the Five Factor Model, religiosity, spirituality and psychedelics. The relationship was 

explored by a quantitative survey where the results were analyzed with the use of correlation- 

and regression analyses. 125 people took part in the study. The constructs personality, 

religiosity and spirituality operationalized with the scales IPIP-NEO 120, MI-RSWB-E and 

SEI-R. Overall attitude towards psychedelics was investigated with the use of two questions 

which was then compiled into a common scale; “psychedelics”. Significant relations showed 

between Openness and spirituality (r= .19, β=.20), Neuroticism and spirituality (r=-.20), 

Neuroticism and religiosity (r=-.19), Openness and psychedelics (β=.19), Conscientiousness 

and psychedelics (r=-.34) and between Agreeableness and psychedelics (r=-.20). The results 

opened up for an explorative research question regarding how religiosity and spirituality 

covariates with attitude towards psychedelics. Individuals with higher values on religiosity 

showed a more negative attitude towards psychedelics (β= -.49) whereas spiritual individuals 

had a more positive attitude (β= .32). The conclusion was that personality to some extent has 

a relation with religiosity, spirituality and psychedelics, which also supports previous 

research. Also religiosity, spirituality and psychedelics were variables strongly related to each 

other. The results contribute to a greater understanding of why individuals possess specific 

beliefs and have different attitudes towards different phenomena.  

Keywords: Personality, religiosity, spirituality, psychedelics  

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

 

Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan personlighet, i enlighet 

med femfaktormodellen, och religiositet, spiritualitet samt psykedelika. Sambandet 

undersöktes genom en kvantitativ enkät där resultaten analyserades med korrelation- och 

regressionsanalyser. 125 personer deltog i studien. Konstrukten personlighet, religiositet och 

spiritualitet operationaliserades med skalorna IPIP-NEO 120, MI-RSWB-E och SEI-R. 

Inställning till psykedelika undersöktes genom två frågor som sedan sammanställdes till en 

gemensam skala; “psykedelika”. Signifikanta samband uppvisades mellan Openness och 

spiritualitet (r= .19, β=.20), Neuroticism och spiritualitet (r=-.20), Neuroticism och 

religiositet (r=-.19), Openness och psykedelika (β=.19), Conscientiousness och psykedelika 

(r=-.34) samt Agreeableness och psykedelika (r=-.20). Resultaten öppnade även upp för en 

explorativ frågeställning kring hur religiositet och spiritualitet samvarierar med inställning till 

psykedelika. Individer med högre värden på religiositet uppvisade en mer negativ inställning 

till psykedelika (β= -.49) medan spirituella individer hade en mer positiv inställning (β= .32). 

Slutsatsen var att personlighet till viss del har en relation med religiositet, spiritualitet och 

psykedelika, vilket även stödjer tidigare forskning. Även religiositet, spiritualitet och 

psykedelika var variabler starkt relaterade till varandra. Resultaten bidrar till en större 

förståelse gällande varför individer besitter vissa trosuppfattningar och har olika inställningar 

till olika fenomen. 

Nyckelord: Personlighet, religiositet, spiritualitet, psykedelika 
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Vi vill varmt tacka vår handledare Petri Kajonius för engagemang, goda råd och den stöttning 
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hjälpande hand under dataanalysen. Vidare vill vi självklart rikta ett stort tack till alla som 
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Introduktion 

Inledning 

Sverige anses idag vara ett av världens mest individualiserade (World Value Survey 

[WVS], 2020) och sekulariserade länder (Noack, 2015) där varje individ kan drivas av en 

motivation till att förstärka sin egen individualitet. Personlighet kan således vara ett viktigt 

fenomen att diskutera eftersom individualitet i vissa termer skulle kunna definieras av just 

personlighet. Detta i sin tur verkar även kunna uppvisa samband mellan andra variabler, som 

förslagsvis även dessa skulle kunna utgöra en individs person, exempelvis religiositet och 

spiritualitet (se ex. Lace et al., 2019). För många individer kan religiositet och spiritualitet ses 

som en viktig del av livet där dessa kan utgöra en slags livsåskådning och ett ramverk för hur 

individer väljer att leva sina liv (Schneiders, 2003). De individuella skillnaderna, i termer av 

personlighet, som således verkar finnas skapar därmed ett intresse i att se över om dessa kan 

påverka personers olika livsval och inställningar. Psykedelika är idag ett omdiskuterat 

fenomen, och hur inställningen ser ut kring detta varierar. Det är även intressant att studera 

hur denna inställning ser ut idag då exempelvis allt fler delstater i USA på senare tid valt att 

legalisera detta (Kaur, 2020; Wicklén, 2019). Hur individer med olika världsbild och 

personlighet förhåller sig kring detta fenomen är därmed något av intresse att undersöka.  

Teoretisk bakgrund  

Personlighet har sedan länge varit ett konstrukt av intresse och med detta har även 

olika definitioner av fenomenet konstruerats. En definition menar att personlighet är ett 

relativt bestående sätt att tänka, känna och agera som kan karakterisera en individ, och hur 

den väljer att beskriva sig själv och andra (Costa et al., 1995). Personlighet kan även 

definieras i enlighet med femfaktormodellen vilken är en hierarkisk organisering av fem olika 

personlighetsdrag: Openness to experience, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness 

och Neuroticism. Openness to experience, eller enbart Openness, är den 

personlighetsdimension som placerar individer på en skala från öppen, estetiskt lagda, 

fantasifulla, liberala och intellektuellt intresserade till mer stängda och konventionella med 

snävare intressen. Conscientiousness är i sin tur det personlighetsdrag som beskriver 

individer med en högre känsla av plikttrogenhet; ett behov av att vilja prestera, planera, 

organisera och en önskan efter självdisciplin. Den tredje dimensionen, Extraversion, kan ses 

som livfullhet och entusiasm men även som sociabilitet, temperament, dominans och glädje 

medan Agreeableness innefattar individer vilka erhåller en karaktär av mer eller mindre 
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sympati, cynism, känslighet, förtroende och antagonism (McCrae, 1991). 

Personlighetsdimension involverar vidare individers mer humana aspekter (Digman, 1990; 

McCrae & John, 1992). Slutligen beskrivs Neuroticism som negativ affektivitet och 

nervositet; vilket innefattar känslor såsom rädsla, oro, skuld och frustration (McCrae, 1991). 

Denna dimension av personlighet kan även innefatta en större tendens att uppleva ångest 

(Watson & Clark, 1997). En ytterligare aspekt av personlighet är att detta konstrukt till viss 

del verkar drivas av kön då kvinnor verkar uppmäta högre värden på alla 

personlighetsvariabler i femfaktormodellen (Mac Giolla & Kajonius, 2019).  

Religiositet & spiritualitet. Religion i dess mest basala betydelse innefattar bland 

annat att individen förlitar sig på det transcendenta som ett stöd genom livet. Med detta kan 

religion även tillhöra olika andliga traditioner såsom kristendom eller islam vilka ger upphov 

till ett specifikt sätt att leva och förstå sin existens på. Religion kan härröra från en gudomlig 

uppenbarelse som bidrar till att en individ lever i enlighet med denna. Många människor som 

anser sig vara religiösa kan även födas in i denna tradition vilket gör det till en form av 

institutionaliserat system av tro i viss global mening. Ofta baseras religiös tillhörighet på en 

grundläggande uppenbarelse eller insikt, som delas av människor (Schneiders, 2003). Även 

kan religion fungera som ett hjälpande fenomen då individer som upplever ett högre behov av 

externt stöd kan vända sig till religion för att erhålla en känsla av säkerhet och skydd mot en 

känsla av otillräcklighet (Genia, 1991). De flesta forskare är idag eniga om att religion 

innefattar tro, praktiker och ritualer som är relaterade till det heliga. Vidare kan religion 

organiseras och utövas både inom ett samhälle och privat, men oavsett kan det ses som en 

etablerad tradition som uppstår ur ett samhälle med gemensam tro (Koenig et al., 2012).  

Religion kan i många sammanhang även vara starkt relaterat till spiritualitet där en 

skillnad mellan dessa verkar vara svår att definiera då konstrukten kan anses vara 

multifacetterade och överlappa varandra (Masters et al., 2009). Eftersom religion i viss mån 

är ett välstuderat fenomen så finns det flertalet skalor vilka verkar för att mäta det. Enligt 

skalan MI-RSWB-E, vilken har som syfte att mäta religiositet (Unterrainer et al., 2012), så 

definieras fenomenet Religious/Spiritual Well-Being (RSWB) som en förmåga att uppleva 

och integrera mening och syfte i sin existens genom en samhörighet till en makt större än en 

själv (Unterrainer et al., 2010a). Enligt The Spiritual Experience Index (SEI-R) definieras å 

andra sidan spiritualitet som en icke traditionell typ av tro med religiös obundenhet. Vidare 

kan även definitionen spiritualitet relateras till en lägre grad av dogmatism (Genia, 1991), 
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vilket är ett fenomen som i större utsträckning verkar associeras med religiositet (Gartner, 

1996).  

Spiritualitet kan även beskrivas som en relativt välutvecklad relation till andra, sig 

själv, världen samt det transcendenta som kan anses vara Gud eller liknande. Spiritualitet är 

vidare ett koncept vilket, liksom personlighet, på ett grundläggande vis kan känneteckna en 

individ. Det kan vidare även förstås som en individs förmåga att se utanför sig själv och med 

detta bli en mer hel individ (Schneiders, 2003).  

Trots att spiritualitet och religion på många plan verkar vara tätt sammankopplade så 

kan spiritualitet ses som ett bredare koncept än religion där varje individ själva kan definiera 

termen utifrån en egen förståelse. Spiritualitet bär samtidigt inte med sig ett bagage såsom 

religion kan göra och konstruktet betyder i större utsträckning mer det som varje individ själv 

väljer att definiera begreppet som. Detta i sig gör att spiritualitet sammantaget kan bidra till 

att termen har en hög applicerbarhet, vilket kan uppskattas i dagens allt mer individualiserade 

samhälle (Koenig et al., 2012). Vidare kan även relationen mellan spiritualitet och religiositet 

beskrivas på så vis att individer som anser sig vara mer religiösa ofta tenderar att även se sig 

själva som spirituella. Däremot så tenderar mer spirituella individer vara mindre benägna att 

identifiera sig själva som religiösa. Således verkar skillnaden mellan att vara religiös eller 

spirituell vara av större betydelse för mer spirituella individer (Masters et al., 2009).  

Individuella skillnader i religiositet och spiritualitet. En koppling mellan 

personlighet, religiositet och spiritualitet verkar inte vara helt otänkbar och flertalet forskare 

har i studier undersökt denna relation med blandade resultat. Individer som i större 

utsträckning är spirituella verkar även generera högre värden på personlighetsdimensionen 

Openness, samtidigt som en högre grad av Openness verkar relatera till en ökning i 

spiritualitet (Lace et al., 2019; MacDonald, 2000). När det kommer till Conscientiousness, 

Extraversion och Agreeableness så verkar dessa personlighetsdrag också korrelera signifikant 

positivt med spiritualitet (Lace et al., 2019; MacDonald, 2000) medan relationen mellan 

Neuroticism och spiritualitet endast verkar vara av svag karaktär (MacDonald, 2000).  

När det kommer till religiositet och de fem olika personlighetsdimensionerna så har 

studier istället visat att de individer som verkar vara mer religiösa uppvisar ett lägre värde på 

egenskapen Openness. Även så har studier visat på att en högre nivå av detta 

personlighetsdrag ofta visar på en minskning i religiositet (Lace et al., 2019; Saroglou, 2002). 

Å andra sidan har liknande studier ej funnit detta negativa samband mellan religiositet och 
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Openness utan har istället endast funnit svaga relationer mellan de båda (Khoynezhad et al., 

2012; Taylor & MacDonald, 1999). Däremot, eftersom Openness kan spegla en vilja av att 

betänka nya idéer samt att ifrågasätta sina egna övertygelser och värderingar diskuterar 

forskare att man med detta därav kan förvänta sig en negativ relation mellan Openness och 

religiositet (Khoynezhad et al., 2012). Denna förväntning om att Openness borde vara 

negativt relaterat till religion kan grundas i att personlighetsegenskapen ofta beskrivs som 

motsatsen till dogmatism och auktoritarism vilka är egenskaper möjliga att associera med 

religion (Gartner, 1996). Egenskapen Conscientiousness verkar i sin tur korrelera signifikant 

positivt med religiositet och ett flertal studier har visat på att en grundläggande religiös tro 

kan förutsäga denna personlighetsdimension (Khoynezhad et al., 2012; MacDonald, 2000; 

Taylor & MacDonald, 1999). Gällande Extraversion så visar resultat att personer som inte 

anser sig vara religiösa även uppvisar lägre nivåer av personlighetsdimensionen (Lace et al., 

2019). Agreeableness är en egenskap som även denna verkar vara positivt korrelerad med 

religiositet (Khoynezhad et al., 2012; Saroglou, 2002). Dock visar en annan studie på ett 

negativt samband, där religiösa kvinnor rapporterade de lägsta nivåerna av exempelvis 

Agreeableness (Lace et al., 2019). Slutligen så verkar religiös tro kunna förutsäga hur 

neurotisk en person är då studier har funnit signifikant negativa korrelationer mellan 

personlighetsdimensionen Neuroticism och religiositet (Khoynezhad et al., 2012). Resultaten 

kring kopplingen mellan personlighet, religiositet och spiritualitet verkar således vara 

blandade, däremot verkar man kunna se en övergripande tendens till att en sådan relation 

finns. Hur relationen exakt är utformad och diskussioner kring vad den kan bero på skiljer sig 

däremot från studie till studie.  

Forskning om psykedelika. En intressant koppling kan göras mellan personlighet 

och psykedelika då psykedelika till viss grad verkar kunna påverka en individs personlighet. 

Psykedelika, eller serotonerga hallucinogener, är benämningen på en grupp psykoaktiva 

substanser som vid användning kan förändra en individs medvetande, kognitiva processer och 

uppfattning (dos Santos et al., 2016). Exempelvis har studier funnit att individer som testat 

LSD även har uppvisat en ökning i dimensionen Openness samt att ett signifikant samband 

har upptäckts mellan hur LSD kan förändra en individs hjärna på så vis att det sker en 

efterföljande förändring i personligheten (Lebedev et al., 2016). Upplevelsen av LSD har i 

andra studier även visat sig kunna leda till signifikanta minskningar av exempelvis emotionell 

konflikt och stora förändringar i en individs världs- och självbild (Mogar & Savage, 1964). 
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Det har även visat sig i studier att en låg dos av psykedelika kan bidra till en ökning av 

öppenhet, visdom och kreativitet hos individer (Anderson et al., 2019).  

Vidare kan studier visa på att människor vilka uppmäter högre värden på 

personlighetsdimensionen Neuroticism ofta tenderar att uppleva mer ångest och depression 

(Watson & Clark, 1997) och psykadelika har i studier visar sig kunna hjälpa i behandlingen 

av dessa tillstånd (Aixalà et al., 2018). Andra studier har även visat på liknande resultat då 

när psykedelika administreras under kontrollerade former kan det fungera som användbara 

terapeutiska hjälpmedel i behandlingen av en mängd olika psykiska tillstånd, bland annat när 

det kommer till humörstörningar, missbruk och existentiell ångest (Garcia-Romeu & 

Richards, 2018). En annan aspekt är huruvida om personlighet till någon grad kan predicera 

vem som väljer att använda sig av psykedelika. Det verkar som att individer som använder 

sig av psykedelika ofta är individer som kan förknippas med en öppenhet för nya 

erfarenheter, men även individer som påvisar högre grad av impulsivitet och lägre nivå av 

kontroll av sina emotioner (Nour et al., 2017; Parnes et al., 2020).  

När det kommer till en koppling mellan religiös eller spirituell tro och psykedelika 

har studier även uppvisat intressanta resultat. Det finns historiska bevis för att psykedelika i 

århundraden har använts i religiösa och spirituella sammanhang (Móró et al., 2011). Däremot 

har forskning visat på att individer vilka har provat LSD i större utsträckning verkar förhålla 

sig till en mer spirituell typ av livsåskådning snarare än en religiös sådan. Individer som har 

provat LSD tenderar också att beskriva sin upplevelse av substansen som en mystisk eller 

transcendent sådan (Lerner & Lyvers, 2006). Huruvida en individs tro å andra sidan kan 

påverka en individs inställning till droger, eller psykedelika, har det visat sig att religion kan 

minska öppenheten inför droger och därav påverka individers attityd till detta. Graden av 

religiositet hos en individ verkar vara en viktig komponent när det kommer till hur dessa 

personer ser på droganvändning där en mer religiös tro innebär en syn på droger som mer 

omoraliskt samt avvikande (Stylianou, 2004).  

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det finns en koppling mellan 

personlighet, religiositet, spiritualitet och psykedelika.  

Personlighet är ett sedan länge väl studerat fenomen där tidigare forskning har 

fokuserat på hur dessa individuella skillnader kan komma att forma hur individer exempelvis 

ser på och beter sig i enlighet med olika fenomen. Syftet i denna studie är således att 
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undersöka sambandet mellan sådana individuella skillnader, i termer av personlighet, och 

religiositet, spiritualitet samt psykedelika. Olika personlighetsdimensioner har i olika studier 

visat sig ha en viss koppling mellan huruvida individer anammar en mer eller mindre religiös 

eller spirituell livsåskådning. Psykedelika har i århundraden använts i religiösa och spirituella 

sammanhang och olika studier visar på att det kan ge både positiva och negativa 

konsekvenser på de individer som använder det. Då psykedelika idag i allt högre utsträckning 

legaliseras så ligger det därav ett intresse att se hur individers olika attityder kring fenomenet 

ser ut och även vad detta kan bero på. Ett intresse för studien ligger där i att undersöka 

huruvida personlighet kan relatera till individers inställning gentemot psykedelika. I det fall 

denna studie finner en koppling mellan dessa variabler så ligger ett intresse i sådant fall att se 

över vilka personlighetsdrag som verkar kunna uppvisa ett samband med religiositet, 

spiritualitet och psykedelika.  

Syftet är även att bidra till kunskapsfältet gällande detta eventuella samband, eftersom 

fältet inte är något som forskats om i en alltför hög grad.  

Frågeställningar 

 

1. Kan personlighetsdrag, enligt femfaktormodellen, bidra till hur man ser på religiositet, 

spiritualitet och psykedelika? 

2. Till vilken grad samvarierar religiositet, spiritualitet och psykedelika samt hur ser 

detta samband ut? 
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Metod  

Undersökningsdeltagare 

Undersökningen ämnades att besvaras av individer i åldrarna 18 till 65 år. Den lägre 

åldersbegränsningen på 18 år valdes då det är vid denna åldern man i Sverige blir myndig 

(Barnombudsmannen, u.å.). Därav får studien en undersökningspopulation bestående av 

enbart myndiga personer vilket något som underlättar för att säkerställa ett upprätthållande av 

informerat samtycke. Den övre avgränsningen för ålder sattes vid 65 år vilket kan vara en 

vanlig pensionsålder i Sverige (Pensionsmyndigheten, 2021). Denna avgränsning, 18 till 65 

år, kan till viss del kontrollera för att studiens undersökningsdeltagare alla är av en 

yrkesverksam ålder och därav eventuellt lever under liknande vardagsförhållanden där studier 

eller arbete tar upp en stor del av deras tid. Då studier har visat att personlighet påverkas av 

extern miljö (Slobodskaya, 2021) så var det därav av vikt att försöka finna deltagare med en 

liknande typ av extern vardagsmiljö för att på så vis undvika en för hög grad av individuella 

skillnader hos undersökningsdeltagarna. Av de 125 svarande så utgjorde män 30,4% (n=38) 

och kvinnor 69,6% (n=87), samtidigt var det ingen som fyllde i de andra två alternativen 

gällande kön vilka var “Other” och “Do not want to specify”. Slutligen så befann sig 

deltagarna i studien mellan åldrarna 20-63 år.  

Procedur  

Undersökningen genomfördes via en enkät som innehöll alla de variabler, skalor och 

frågor av intresse för studiens frågeställningar. Under tiden enkäten var öppen för svar så 

skickades det även kontinuerligt ut påminnelser i syfte över att på så vis optimera chansen till 

ett så stort urval som möjligt. För att kunna nå ut till fler personer så kontaktades även olika 

Facebook-grupper, bl.a. Svenska kyrkan, med en förfrågan om att få dela enkäten på deras 

sidor. Vidare gjordes även försök att nå ut till andra religiösa grupper via Facebook, 

exempelvis “Islam Sverige”, utan framgång. Efter att 13 dagar fortskridit togs beslutet att 

stänga ner enkäten för att påbörja analysen av den data som samlats in. Då hade 125 personer 

deltagit i undersökningen, vilket ansågs tillräckligt eftersom en korrelationsanalys bör 

innehålla minst 100 deltagare (Schönbrodt & Perugini, 2013).  

Vidare samlades datan in genom ett bekvämlighetsurval (Lundh & Nilsson, 2018) då 

enkäten delades offentligt på Facebook och i olika Facebook-grupper, exempelvis Svenska 

Kyrkans officiella Facebook-grupp. Enkäten delades även på mer spirituella Facebooksidor 

samt genom författarnas egna Instagram-sidor. En snöbollseffekt uppstod då vissa 
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kyrkosamfund valde att, i stället för att publicera på sin sida, skicka ut enkäten till sina 

anställda via veckobrev eller intranätverk. 

Materiel 

Studien utgick ifrån en explorativ enkät där flertalet frågor i olika kategorier 

presenterades, detta för att kunna utforska variablerna personlighet, religiositet och 

spiritualitet. Även andra explorativa frågor inkluderades i enkäten som ämnade till att 

utforska eventuella samband till andra variabler av intresse (se appendix). I den slutgiltiga 

analysen användes dock enbart de variabler vilka gav intressanta resultat baserat på denna 

studies frågeställningar. Vidare användes tre olika skalor vilka presenteras nedan. 

IPIP-NEO-120. För att mäta konstruktet personlighet valdes IPIP-NEO-120 

(Johnson, 2014) vilken är en förkortad version av IPIP-NEO (Goldberg, 1999); en 300 item 

stor skala med syftet att mäta personlighet. Denna studie baseras då, utifrån studiens 

frågeställningar, på utvalda relevanta items från alla fem personlighetsfaktorer (Openness, 

Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, Neuroticism) i syfte av att mäta 

personlighet. Alla personlighetsdimensioner mättes med sex items vardera förutom Openness 

där istället nio items användes för att mäta konstruktet. Dessa mättes med hjälp av en 

likertskala 1-5, där 1 representerar “Never/rarely” och 5 “Always/often” (se appendix). 

Originalet, IPIP-NEO (Goldberg, 1999), är en skala som har visat på hög intern konsistens, 

en stark konvergent validitet och även på en bra diskriminerande validitet (Maples et al., 

2014). Vidare skapades IPIP-NEO-120 (Johnson, 2014) för att optimera reliabilitet och 

validitet när det kommer till mätning av personlighet via femfaktormodellen och enligt 

Johnson (2014) så verkar denna version vara ett starkare alternativ till originalet när man ser 

över reliabiliteten av de olika fasetterna som finns inom skalan (α > .80). I användandet av 

International Personality Item Pool (IPIP), och skalor som bygger på denna, så kan man 

obehindrat och öppet revidera skalans items och innehåll till det som är mest lämpar sig för 

studiens syfte. Skalan är på så vis anpassningsbar till den grad att revideringar inte riskerar 

undersökningens validitet eller reliabilitet (International Personality Item Pool [IPIP], u.å.) 

Med detta valdes de items ut vilka ansågs vara mest relaterade till studiens syfte och 

frågeställningar. 

The English Version of the Multidimensional Inventory for Religious/Spiritual 

Well-Being (MI-RSWB-E). När det kommer till mätning av religiositet så valdes skalan MI-

RSWB-E vilket är en engelsk version av den från början tyska skalan MI-RSB 48 

(Unterrainer et al., 2010b). I denna ingår 48 items där deltagarna får gradera sina svar på en 



   
 

11 
 

likertskala från 1 till 6 där 1 representerar “totally disagree” och 6 “totally agree”. MI-

RSWB-E poängsätter därav sex dimensioner: Hope Immanent, Forgiveness, Experience of 

Sense and Meaning, Hope Transcendent, General Religiosity and Connectedness där varje 

dimension har åtta items vardera (Unterrainer et al., 2012). Till denna studie valdes enbart 

dimensionen “General Religiosity” då det är den som kan tolkas till att mäta fenomen 

relaterat till traditioner, ritualer och institutioner (Unterrainer et al., 2012) vilket även följer 

denna studies valda definition av konstruktet (se Koenig et al., 2012; Schneiders, 2003). 

Även eftersom en mer klassisk typ religiositet, med en eventuellt mer gemensam typ av tro 

samt rutiner och traditioner, ämnades att undersökas vilket sedan på ett tydligt sätt kunde 

kontrasteras till spiritualitet som kan ses som en mer öppen och individuell bild av tro, valdes 

denna dimension (Koenig et al., 2012).  

The Spiritual Experience Index-Revised (SEI-R). För att mäta konstruktet 

spiritualitet utvecklade Geina (1991) Spiritual Experience Index (SEI). Denna skala består av 

38 items vilka syftar till att mäta spirituell mognad hos individer med olika andliga och 

religiösa övertygelser. Skalans items besvaras även här på en likertskala (1-6) där 1 

representerar “strongly disagree” och 6 “strongly agree”. Genia (1991) menar att SEI vidare 

bör ses som ett valitt och reliabelt instrument för att mäta spirituell mognad, exempelvis 

eftersom ett starkt samband uppmättes med självskattad spiritualitet och med andra liknande 

skalor. År 1997 gjordes en omarbetning av skalan där den delades upp i två olika 

dimensioner, “spiritual openness” och “spiritual support” (Genia, 1997). Spiritual support 

(SS) består av 13 items och har som syfte att reflektera en dimension av individers tro som 

återspeglar ett beroende av spiritualitet för att uppleva mening och stöd. Spiritual openness 

(SO) består i sin tur av 10 items och syftar till att mäta en öppen och inkluderande inställning 

till tro, eller öppenhet inför andra trosuppfattningar (Genia, 1997). För denna studie valdes 

dimensionen SO för att mäta konstruktet spiritualitet eftersom denna syftar till att mäta 

spirituell öppenhet över subskalan SS vilken snarare verkar mäta emotionellt stöd vilket 

erhålls från individens tro, vilket för denna studie ej var av intresse. Vidare har även SEI-R 

påvisat relationer mellan användbara religiösa variabler och personlighetsvariabler (Csarny et 

al., 2000). 

Styrkor med SEI-R kan vara att Genia (1990) förankrade konstruktionen av items. 

Denna statistiska metod överensstämde med standardpraxis och producerade skalor som var 

relaterade till andra religiösa variabler. Det verkar som om att reviderade och förkortade 
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subskalor av SEI-R också kan vara giltiga och pålitliga liksom den ursprungliga skalan (Eyer 

et al., 2018).  

Övriga frågor i enkäten. Utöver de skalor som användes i enkäten för att mäta 

religiositet, spiritualitet och personlighet så ställdes även egenkonstruerade frågor. Dessa 

frågor berörde huruvida deltagarna såg sig själva, sin familj och vänner som religiösa och 

spirituella. Dock valdes dessa frågor bort då de inte gav resultat som för studien var 

intressanta. Slutligen ställdes två frågor kring psykedelika; “To what extent have you tried 

psychedelics (LSD, magic mushrooms or similar?)” och “If never, to what extent would you 

be open to try psychedelics?” (se appendix). 

Dessa övriga frågor mättes på en likertskala från 1 till 5 där 1 representerade antingen 

“not at all”, “strongly disagree” eller “never” och 5 representerade “very much”, “strongly 

agree”, “often/daily”, “very open” (se appendix). 

Statistisk analys 

Studien var en kvantitativ undersökning där korrelations- och regressionsanalyser 

användes för att undersöka sambanden mellan de olika variablerna av intresse. Resultaten 

analyserades i det statistiska analysverktyget jamovi där textvariablerna, exempelvis kön, 

först och främst omvandlades till numrerade variabler. En del av de items som användes från 

skalan IPIP-NEO var omvända, där ett högt svarsalternativ påvisade ett lågt värde på 

personlighetsdimensionen. Exempelvis så innebär svarsalternativ 5 på item “Avoid contacts 

with others” (se Appendix) ett lågt värde på personlighetsdimensionen Extraversion. Siffran 5 

blir därmed 1, 4 blir 2, 3 blir 3, 1 blir 5 och 2 blir 4 (Kajonius & Johnson, 2019).  

Därefter sammanställdes medelvärden på alla personlighetsfrågor och ett 

genomsnittligt värde av alla personlighetsvariabler erhölls. Samma gällde för religiositet- och 

spiritualitet-skalorna där frågorna sammanställdes till ett gemensamt medelvärde för varje 

person. Dessa medelvärden var sedan de som studien använde för att genomföra 

korrelationsanalyserna respektive regressionsanalysen. Gällande de två frågorna om 

psykedelika, “To what extent have you tried psychedelics (LSD, magic mushrooms or 

similar?)” och “If never, to what extent would you be open to try psychedelics?”, så 

sammanställdes dessa till en gemensam skala. Denna skala var då tänkt att representera 

individers inställning gentemot psykedelika där anledningen till att dessa sammanställdes 

snarare än att användas var för sig var för att de i en korrelationsanalys visade sig korrelera 

signifikant starkt med varandra (r=.54).  
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Den deskriptiva statistiken beräknades sedan i jamovi och sammanställdes till en 

deskriptiv tabell vilken innefattar antal personer, medelvärden, standardavvikelser, 

Chronbach’s alpha, skewness och kurtosis (se tabell 1). Skewness och kurtosis utfördes för 

att se i vilket utsträckning de olika variablerna var normalfördelade. 

För korrelationsanalyserna skapades en korrelationsmatris där sambandet mellan de 

olika personlighetsdimensionerna, spiritualitet, religiositet, psykedelika samt ålder och kön 

inkluderades och analyserades (se tabell 2). Därefter gjordes två regressionsanalyser, en över 

personlighetsdimensionerna som oberoende variabler och religiositet, spiritualitet och 

psykedelika som tre beroende variabler där det även kontrollerades för ålder och kön (se 

tabell 3). Anledningen till att kön användes som en kontrollvariabel i denna regressionsanalys 

var för att personlighet i studier har visat sig till viss del drivas av kön (Mac Giolla & 

Kajonius, 2019). Den andra, vilken är kopplad till studiens explorativa frågeställning, 

innefattade religiositet och spiritualitet som oberoende variabler och psykedelika som 

beroende variabel. Även här kontrollerades det för ålder och kön (se tabell 4).  

Vidare för att tolka resultaten i denna studie används Gignac’s och Szodorai’s (2016) 

riktlinjer kring detta. De menar att de normativa riktlinjerna för korrelationer bör vara 0.10 

för en svag korrelation, 0.20 för en medium korrelation och 0.30 för en stark korrelation. 

Detta eftersom att en korrelation starkare än 0.50 endast verkar uppkomma i 2.7% av fallen. 

Detta skiljer sig från Cohen (1992) som menar att 0.10 är en svag relation, 0.30 en medium 

och 0.50 en stark relation. 

Etiska överväganden  

Då studien behandlar frågor kring religiositet/spiritualitet samt eventuell användning 

av psykedelika så kan vissa etiska frågetecken uppstå då dessa frågor skulle kunna upplevas 

som känsliga. Även så kan denna studie med syfte att utforska personlighet kopplat till andra 

variabler uppfattas som integritetsöverskridande vilket även i sig kan upplevas som känsligt. 

Enkäten som användes för att samla in data var helt frivillig och de individer som valde att 

svara på enkäten och således delta i studien var och förblir helt anonyma, vilket säkerställer 

sekretess och frivillighet (Etikprövningsmyndigheten, u.å.). Studiens deltagare var även alla i 

åldern 18 till 65 vilket försäkrar att enbart vuxna individer deltog samt att en fråga kring 

godkännande av medverkande ställdes i början av enkäten vilket ger en garanti för informerat 

samtycke (Etikprövningsmyndigheten, u.å). 
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Resultat 

Deskriptiv statistik  

Nedan sammanställdes en deskriptiv tabell över studiens intressanta variabler; 

personlighetsdimensionerna enligt femfaktormodellen, religiositet, spiritualitet, psykedelika, 

ålder och kön. I nedanstående deskriptiva tabell inkluderades antal personer, medelvärden, 

standardavvikelser, alpha-reliabilitet samt skewness och kurtosis.  

Tabell 1. Deskrptiv tabell över de fem personlighetsdragen, religiositet, spiritualitet, 

psykedelika samt ålder och kön. 

 N Mean SD Chronbach’s 

alpha 

Skewness Kurtosis 

Openness 121 3.89 .53 .68 -.32 .14 

Conscientiousness 123 3.65 .62 .74 -.64 .53 

Extraversion 123 3.59 .72 .77 -.23 -.31 

Agreeableness 124 4.07 .53 .65 -.64 -.10 

Neuroticism 123 2.49 .79 .86 .42 -.46 

Religiositet1 124 2.38 1.56 .96 .98 -.42 

Spiritualitet2 124 2.32 1.57 .98 1.10 -.18 

Psykedelika3 119 1.74 .98 .67 1.47 1.56 

Ålder 123 32.20 12.50 - 1.22 .12 

Kön4 

 

125 1.30 .46 - .86 -1.28 

1The English Version of the Multidimensional Inventory for Religious/Spiritual Well-Being 

(MI-RSWB-E)  
2The Spiritual Experience Index-Revised (SEI-R)  
3 “To what extent have you tried psychedelics (LSD, magic mushrooms or similar)?”&“If 

never, to what extent would you be open to try psychedelics?” 
41 = kvinna, 2 = man 

Alpha reliabilitet var högst för religiositet (ɑ=.96) och spiritualitet (ɑ=.98). Andra 

variabler med hög alpha reliabilitet var Neuroticism (ɑ=.86) Extraversion (ɑ=.77) och 

Conscientiousness (ɑ=.74). Openness (ɑ=.68). .reeableness (ɑ=.65) och psykedelika (ɑ=.67) 

har värden vilka indikerar relativt hög reliabilitet. Gällande skewness så visar tabellen på 
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resultat över fyra icke-normalfördelade värden: spiritualitet (1.10), psykedelika (1.47) och 

ålder (1.22). Inga värden på kurtosis uppmättes vara problematiska. 

Personlighet, religiositet, spiritualitet och psykedelika  

I följande korrelationsmatris presenteras uppmätta värden av Pearson’s r för studiens 

relevanta variabler där korrelationer högre än 0.20 indikerar en medium korrelation och 

värden högre än 0.30 indikerar på en stark relation (Gignac & Szodorai 2016).  

Tabell 2. Korrelationsmatris. 

Beroende variabel Religiositet1 Spiritualitet2 Psykedelika3 Ålder Kön4 

Oberoende variabel      

Openness .14 .19* .13 .05 -.02 

Conscientiousness .03 .08 -.34*** .10 -.33*** 

Extraversion .02 -.03 -.06 .11 -.07 

Agreeableness .11 .11 -.22* .14 -.20* 

Neuroticism -.19* -.20* .16 -.28** -.03 

Religiositet1 - .93*** -.18 .34**

* 

.15 

Spiritualitet2 - - -.13 .39**

* 

.14 

Psykedelika3 
 

- - - -.23* .45*** 

*** p<.001 ** p<.01 * p<.05 
1The English Version of the Multidimensional Inventory for Religious/Spiritual Well-Being 

(MI-RSWB-E) 
2The Spiritual Experience Index-Revised (SEI-R)  
3“To what extent have you tried psychedelics (LSD, magic mushrooms or similar)?”&“If 

never, to what extent would you be open to try psychedelics?” 
41 = kvinna, 2 = man 

Tabell 2 innefattar således korrelationer mellan de fem personlighetsdimensionerna, 

enligt femfaktormodellen, religiositet, spiritualitet, psykedelika och ålder. Korrelationen 

mellan Openness och spiritualitet (r=.19) indikerade på en signifikant svag till medium effekt 
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medan korrelationen mellan Openness och religiositet (r=.14), samt mellan Openness och 

psykedelika (r=.13), visade på svaga samband. Korrelationerna mellan 

personlighetsdimensionen Conscientiousness och de två variablerna religiositet och 

spiritualitet visade på svaga samband men en signifikant stark negativ korrelation uppmättes 

mellan Conscientiousness och psykedelika (r= -.34). Gällande Extraversion så visade denna 

endast på svaga samband med de andra variablerna. När det kommer till Agreeableness så var 

sambanden med religiositet och spiritualitet även här svaga medan en signifikant medium 

negativ korrelation kunde ses mellan personlighetsdimensionen och psykedelika (r= -.22). 

Slutligen så uppmättes signifikanta korrelationer på en svag till medium nivå mellan 

Neuroticism och religiositet (r= -.20) samt mellan Neuroticism och spiritualitet (r= -.19) 

medan sambandet med psykedelika endast var svagt (r=.16). Dessa resultat associeras med 

frågeställning 1, “Kan personlighetsdrag, enligt femfaktormodellen, bidra till hur man ser på 

religiositet, spiritualitet och psykedelika?”, där individuella skillnader i termer av 

personlighet till viss grad verkar korrelera med variablerna religiositet, spiritualitet och 

psykedelika.  

En signifikant stark relation uppmättes mellan religiositet och spiritualitet (r = .93) 

vilket talar för att dessa två konstrukt i denna studie ligger nära varandra i sina definitioner. 

Signifikant starkt positiva korrelationer uppmättes även mellan religiositet och ålder (r= .34) 

samt mellan spiritualitet och ålder (r= .39). Denna korrelation kan dock vara svår att säga 

något om eftersom ålder i denna studie ej visade sig vara en normalfördelad variabel. 

Korrelationen mellan psykedelika och ålder visade på en signifikant medium negativ 

korrelation (r= -.23). Korrelationerna mellan de fem personlighetsdimensionerna och ålder 

visade endast på svaga eller obefintliga samband. Kön korrelerade signifikant starkt negativt 

med Conscientiousness (r = -.33) och signifikant negativt på en medium-nivå med 

Agreeableness (r = -.20). Korrelationen mellan kön och psykedelika visade istället på ett 

signifikant starkt positivt samband (r = .45) medan korrelationerna mellan kön och de 

resterande variablerna uppvisade svaga eller i princip obefintliga samband.  

Nedan visas resultatet från regressionsanalysen där tabell 3 tillhör frågeställning 1: 

“Kan personlighetsdrag, enligt femfaktormodellen, bidra till hur man ser på religiositet, 

spiritualitet och psykedelika?”.  
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Tabell 3. Resultat av regressionsanalysen.  

Beroende variabel Religiositet1 Spiritualitet2 Psykedelika3 

Oberoende variabel 

 

   

Openness 

 

.12 (.28) .20* (.26) .19* (.16) 

Conscientiousness 

 

.05 (.25) .13 (.24) -.17 (.15) 

Extraversion 

 

-.06 (-.62) -.16 (.21) .05 (.13) 

Agreeableness 

 

.11 (.29) .13 (.27) -.15 (.17) 

Neuroticism 

 

-.12 (.21) -.16 (.21) .10 (.12) 

Ålder 

 

.28** (.01) .33*** (.01) -.13 (.01) 

Kön4 

 

.45* (.34) .48* (.32) .70** (.21) 

Intercept 

 

-1.09 (2.15) -2.33 (2.04) 2.12 (1.33) 

R2 

 

.17  .25 .31 

F 2.93 4.87 6.20 

 

Notera: Standardiserade beta-koefficienter, standardfel inom parantes.  

*** p<.001 **p<.01 *p<.05 
1The English Version of the Multidimensional Inventory for Religious/Spiritual Well-Being 

(MI-RSWB-E) 
2The Spiritual Experience Index-Revised (SEI-R) 
3 “To what extent have you tried psychedelics (LSD, magic mushrooms or similar)?”&“If 

never, to what extent would you be open to try psychedelics?” 
41 = kvinna, 2 = man 

I tabell 3 presenteras tre regressionsanalyser med tre olika beroende variabler; 

religiositet, spiritualitet och psykedelika. Personlighetsdimensionen Openness samvarierade 

svagt med religiositet (β= .12) men på en signifikant positiv svag till medium nivå med 

spiritualitet (β= .20) och med psykedelika (β= .19). Samvariationen mellan 

Conscientiousness och religiositet (β= .05), spiritualitet (β= .13) samt psykedelika (β= -.17) 

uppmättes endast till svaga nivåer vilket även gäller för personlighetsdimensionerna 

Extraversion, Agreeableness och Neuroticism (se tabell 3). Det verkar således som att, i 

enlighet med frågeställning 1 “Kan personlighetsdrag, enligt femfaktormodellen, bidra till hur 

man ser på religiositet, spiritualitet och psykedelika?”, så kan Openness till viss del förutsäga 
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spiritualitet och kanske även psykedelika. Dock visar ingen av de andra 

personlighetsdimensionerna på ett sådant samband.  

Ålder samvarierade på en signifikant positiv medium nivå med religiositet (β= .28) 

och signifikant starkt med spiritualitet (β= .33) men endast svagt negativt med variabeln 

psykedelika (β= -.13). När det kommer till kön så kan man se att denna variabel samvarierade 

signifikant starkt positivt med religiositet (β= .45), spiritualitet (β= .48) och med psykedelika 

(β= .70). 

I regressionsmodellen med religion som beroende variabel så kan alla 

personlighetsfaktorer tillsammans med ålder och kön förklara 17% av variansen i religiositet 

(F(7, 104)=2.93, p=.008, R2=0.17) medan samma oberoende variabler (personlighet, ålder 

och kön) kunde förklara 25% av variansen i spiritualitet (F(7, 104)=4.87, p<.001, R2=0.25) 

och 31% av variansen i psykedelika (F(7, 99)=6.20, p<.001, R2=0.31). Resultaten indikerade 

således på att personlighet förklarar minst av variansen i religiositet men mest av variansen i 

inställning till psykedelika.  

Religiositet, spiritualitet och psykedelika 

Tabell 4 innefattar de resultat som tillhör den andra, mer explorativa, frågeställningen 

“Till vilken grad samvarierar religiositet, spiritualitet och psykedelika samt hur ser detta 

samband ut?”. 
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Tabell 4. Resultat av regressionsanalysen  

Beroende variabel Psykedelika3 

Oberoende variabel 

 

 

Religiositet1 

 

-.49* (.14) 

Spiritualitet2 

 

.32 (.14) 

Ålder 

 

-.16 (.01) 

Kön4 

 

.46*** (.17) 

Intercept  

 

1.14*** (.32) 

R2 
 

.29 

F 

 

11.3 

Notera: Standardiserade beta-koefficienter, standardfel inom parantes.  

***p<.001 **p<.01 *p<.05 
1The English Version of the Multidimensional Inventory for Religious/Spiritual Well-Being 

(MI-RSWB-E) 
2The Spiritual Experience Index-Revised (SEI-R) 
3 To what extent have you tried psychedelics (LSD, magic mushrooms or similar)?”&“If 

never, to what extent would you be open to try psychedelics?” 
41 = kvinna, 2 = man  

Tabell 4 visar en regression med psykedelika som den beroende variabeln och 

religiositet, spiritualitet som oberoende variabler där det kontrollerades för ålder och kön. 

Religiositet samvarierade här signifikant starkt negativt med psykedelika (β= -.49) medan 

spiritualitet istället är starkt positivt relaterat till psykedelika (β= .32). Detta indikerar på 

starka effekter av religiositet och spiritualitet när det kommer till inställning gentemot 

psykedelika, något som inte uppmättes i den tidigare korrelationstabellen. Den andra mer 

explorativa frågeställningen, “Till vilken grad samvarierar religiositet, spiritualitet och 

psykedelika samt hur ser detta samband ut?”, behandlar detta samband och regressionen här 

visar att ju högre värden individer uppmäter på religiositet, desto mindre öppen inställning 

gentemot psykedelika. Personer som å andra sidan erhåller högre värden på spiritualitet 

verkar ha en mer öppen inställning gentemot psykedelika.  

Gällande ålder så är detta svagt negativt relaterat till psykedelika (β= -.16) medan kön 

har en signifikant stark positiv relation med samma variabel (β= .46). Denna relation kan det 
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å andra sidan svårt att dra slutsatser om då kön i denna studie ej var en jämnt fördelad 

variabel (38 män, 87 kvinnor). De fyra oberoende variablerna (religiositet, spiritualitet, ålder 

och kön) kunde förklara 29% av variansen i psykedelika (F(4, 111)=11.3, p<.001, R2=0.29). 
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Diskussion  

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat samt i vilken utsträckning 

frågeställningarna kan förstås utifrån dessa. Därefter förs en diskussion kring studiens 

begränsningar, vidare forskning samt en avslutning. Syftet med denna studie är att undersöka 

sambandet mellan individuella skillnader i form av personlighet utifrån femfaktormodellen 

och religiositet, spiritualitet och psykedelika.  

Personlighet och världsbild  

De olika personlighetsdimensionerna korrelerade med konstrukten religiositet, 

spiritualitet och psykedelika på olika nivåer (se tabell 2). Vidare finner studien signifikanta 

samband mellan Openness och spiritualitet, Neuroticism och religiositet, Neuroticism och 

spiritualitet, Conscientiousness och psykedelika samt Agreeableness och psykedelika. 

Regressionsanalysen (se tabell 3) visar även på signifikanta resultat mellan Openness och 

spiritualitet samt mellan Openness och psykedelika (se tabell 2 & 3). Det är utifrån dessa 

signifikanta samband nedanstående diskussion bygger på.  

De resultat som framkommer i denna studie, att individer som slår högt på Openness 

också till viss grad verkar ge upphov till högre värden på spiritualitet ligger i linje med 

tidigare forskning (Lace et al., 2019; MacDonald, 2000). Vidare så ligger korrelationen och 

regressionen endast på en svag- till medium-nivå vilket är ett samband som också kan 

bekräftas av tidigare forskning (Khoynezhad et al., 2012; Taylor & MacDonald, 1999). 

Förslagsvis kan man möjligen ändå argumentera för att resultaten indikerar på att en ökning 

av Openness även innebär en ökning i spiritualitet. Detta skulle först och främst kunna bero 

på att de individer som genererar högre värden på egenskapen Openness, vilken definieras 

som en vilja att prova nya saker samt att vara mer öppen för nya erfarenheter (McCrae, 

1991), även är öppna för värderingar från ett mer spirituellt synsätt. Dessa mer spirituella 

värderingar kan ses som av något bredare karaktär än de religiösa, där varje individ har 

möjlighet skapa sig en egen förståelse och definition av fenomenet (Koenig et al., 2012). 

Detta i sin tur skulle kunna göra att de individer som karakteriseras av egenskapen Openness 

med detta dras till mer spirituella värderingar eftersom dessa verkar inkludera en mer öppen 

syn, både på innebörden av begreppet men även på världen runtomkring. Då den spirituella 

livsåskådningen lämnar mer utrymme för individen att själv utforma sin relation till det 

transcendenta och det jordliga livet i sig kan vara anledningen till att individer vilka faller 

mer in under dimensionen Openness också vänder sig dit. 
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När det kommer till kopplingen mellan personlighetsdimensionen Openness och 

religiositet så visade resultaten på en positiv, men svag, relation (β=.12, r=.14). Att 

sambandet ser ut på detta vis förväntades inte eftersom flertalet forskare har definierat 

religion som mer utav ett slags institutionaliserat system knutet till traditioner vilka delas av 

flera individer eller ett helt samhälle (Koenig et al., 2012; Schneiders, 2003). Denna mer 

traditionsbundna typ av trosuppfattning skulle kunna bidra till att människor i dessa 

sammanhang i högre utsträckning mer traditionsenligt lever sina liv. Det kan finnas 

gemensamma rutiner och värderingar vilka de flesta inom den specifika religiösa tron vill 

följa för att känna att de lever i enlighet med deras religion. Individer vilka uppmäter högre 

nivåer av Openness kan uppleva denna mer traditionsbundna världsbild som begränsande och 

därav inte vända sig till mer religiösa trosuppfattningar. Därav är denna svaga, men positiva, 

korrelation något oväntad då religion ofta kan associeras med exempelvis auktoritarism och 

dogmatism, egenskaper som kan anses vara motsatsen till Openness (Gartner, 1996). Denna 

relation skulle dock kunna förklaras genom att de skalor som användes för religiositet och 

spiritualitet överlappar varandra (r = .93, se tabell 2) samt att även konstrukten i sig kan ses 

som relativt likartade (Masters et al., 2009). Detta kan innebära att spiritualitet och religiositet 

i denna studie ligger nära varandra och kan med detta förklara varför dessa fenomen båda 

korrelerar positivt med personlighetsdimensionen Openness. Dessa tvetydiga resultat innebär 

att det kan vara av vikt för vidare forskning att undersöka om det går att finna en starkare 

relation mellan detta samband vilka det är möjligt att dra slutsatser om.  

Vidare indikerade även studien på intressanta resultat i sambandet mellan 

Neuroticism och religiositet samt spiritualitet. Individer vilka uppmäter högre nivåer i 

Neuroticism anser sig enligt denna studie varken vara särskilt religiösa eller spirituella (se 

tabell 2). Neuroticism definieras bland annat som en tendens av att uppvisa högre nivåer av 

nervositet, oroande känslor, rädslor och ångest (McCrae, 1991; Watson & Clark, 1997). Det 

negativa sambandet kan förslagsvis bero på att tankar kring religion, vilka kan innehålla 

ämnen såsom död, Gud och djävulen, skulle kunna upplevas som något skrämmande och 

obehagligt för neurotiska, mer ångestridna, individer. Traditionsbundenheten inom religion 

skulle även kunna erfaras som avskräckande för en neurotisk person vilken kan uppleva 

traditioner och rutiner som regler vilka bör följas. Dessa traditioner kan stressa en orolig 

individ då en känsla av misslyckande eventuellt skulle kunna uppstå om individen inte klarar 

av att följa dessa upplevda regler. Vidare uppmättes även ett negativt samband mellan 

Neuroticism och spiritualitet. En förklaring till denna relation skulle kunna vara att den mer 
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öppna spirituella livsåskådningen kan upplevas som alltför flytande och abstrakt för en 

neurotisk individ. Med detta kan ett liv utan tydliga riktlinjer samt en friare tolkning av 

världen inte vara något som en redan orolig och ångestfylld individ lockas till.  

Denna diskussion knyter an till frågeställningen “Kan personlighetsdrag, enligt 

femfaktormodellen, bidra till hur man ser på religiositet, spiritualitet och psykedelika?” där 

resultaten till viss del verkar kunna indikera att personlighet och en individs världsbild, 

religiositet eller spiritualitet, har ett samband. I detta samband verkar det vara 

personlighetsdimensionen Openness samt Neuroticism som har starkast koppling till 

fenomenen, där Openness har en signifikant positiv koppling med spiritualitet medan 

Neuroticism uppmäter ett negativt samband med religiositet och spiritualitet.  

Personlighet och psykedelika  

De olika personlighetsdimensionerna visade även på olika samband när det kom till 

variabeln psykedelika (se tabell 2 & 3). Resultaten indikerade på signifikanta resultat mellan 

Openness och psykedelika, Conscientiousness och psykedelika samt Agreeableness och 

psykedelika.  

Då sambandet mellan Openness och inställning till psykedelika är svagt gör att det 

även här till viss grad kan vara svårt att uttala sig om det. Egenskapen Openness definieras, 

som nämnt tidigare, av en vilja att prova nya saker, en öppenhet inför främmande 

erfarenheter samt ett mer liberalt synsätt (McCrae, 1991). Baserat på denna definition är det 

inte helt främmande att förstå att dessa individer också möjligen kan vara mer öppna och 

positivt inställda till psykedelika. De kan genom en vilja till att vidga sina vyer därför också 

vilja erhålla nya erfarenheter som eventuellt skulle kunna vara i form av en psykedelisk 

upplevelse. Tidigare studier har även indikerat på att individer som är öppna för nya 

erfarenheter och besitter en högre grad av impulsivitet också i större utsträckning väljer att 

använda sig av psykedelika (Nour et al., 2017; Parnes et al., 2020). Dessa är som egenskaper 

som ligger i linje med definitionen av Openness och på så vis kan studiens positiva, men 

dock svaga relation, till viss del förklaras.  

Studier har även visat på hur upplevelsen av att ha provat LSD kan leda till en tydlig 

förändring i en individs världs- och självbild (Mogar & Savage, 1964). Det skulle alltså 

förslagsvis kunna vara så att det är denna förändring i personlighet som på något sätt fungerar 

som en dragningskraft till att individer med en vilja av att utveckla sig själva och finna nya 

lärdomar i livet även är mer villiga och har en mer positiv inställning gentemot psykedelika. 
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Intresset i att vilja utveckla sig själva kan därav göra att dessa individer också är mer lockade 

till att prova psykedeliska droger. Personlighetsdimensionen Openness och användning av 

psykedelika kan med detta då gå hand i hand.  

En annan intressant aspekt är att vända på relationen mellan Openness och 

psykedelika och istället argumentera för att användningen av psykedelika leder till en ökning 

i personlighetsdimensionen. En typ av mikrodosering av psykedelika verkar nämligen kunna 

bidra till en förhöjning av individers öppenhet och kreativitet (Anderson et al., 2019) vilket 

också skulle kunna förklara en positiv relation mellan de båda. Annan forskning har även 

visat på liknande resultat där individer som har testat LSD efter denna upplevelse har visat en 

ökning i Openness (Lebedev et al., 2016). I och med detta skulle man alltså även kunna 

argumentera för att det är LSD, eller möjligen psykedelika överlag, är något som ligger till 

grund för att dessa individer uppmäter högre värden på Openness. Förslagsvis skulle det 

också kunna vara så att psykedelika påverkar en individs personlighet och ökar graden av 

Openness. Likväl som att det kan vara så att individer vilka är mer öppna också har en mer 

positiv inställning kring psykedelika  

De individer som i denna studie uppmätte högre nivåer av Conscientiousness hade 

också en signifikant mer negativ attityd kring psykedelika. Dimensionen definieras som ett 

personlighetsdrag vilket innefattar en högre känsla av självdisciplin och plikttrogenhet 

(McCrae, 1991). Med detta i åtanke går det att diskutera vidare det är den högre aspekten av 

disciplin och plikttrogenhet som gör att dessa individer har en mer negativ inställning till 

psykedelika. En individ med hög självdisciplin kan uppleva att, även om personen kan finna 

intresse eller nyfikenhet kring psykedelika, ändå inte vill utforska detta eller ens se det i ett 

mer positivt ljus eftersom detta kan bryta mot individens mer disciplinära åsikter. En 

plikttrogen individ kan möjligen se psykedelika som likställd med andra eventuellt olagliga 

narkotiska substanser, vilka de kan känna sig manade att undvika för att upprätthålla sin egen 

önskan om ett mer pliktenligt liv. Då de även besitter en högre typ av självdisciplin så skulle 

detta kunna underlätta för individerna i att inte använda sig av psykedeliska substanser, vilka 

de skulle kunna uppleva bryter mot deras mer plikttrogna värderingar. Med detta i åtanke kan 

man se en förklaring i varför individer med högre uppmätt grad av Conscientiousness i denna 

studie även har en mer negativ inställning gentemot psykedelika.  

Högre uppmätta nivåer av Agreeableness korrelerar i denna studie signifikant negativt 

med inställning till psykedelika (se tabell 2). Personlighetsdimensionen vilken bland annat 
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kan definieras av hög sympati, känslighet, vänlighet och omtänksamhet gentemot andra 

(McCrae, 1991), kan innebära att en individ med dessa personlighetsdrag har en högre 

motivation till att hålla god social harmoni med sin omgivning. Att dessa personer har en 

signifikant mer negativ attityd gentemot psykedelika kan då förstås som ett resultat av en 

upplevd oro för att eventuellt riskera denna sociala harmoni. De kan eventuellt se användning 

av psykedelika som en handling vilken kan leda till negativa reaktioner från deras sociala 

omgivning och vill därav ta avstånd från beteendet. Att individer som uppmäter högre värden 

på Agreeableness även bland annat definieras som känsliga kan även förklara denna mer 

negativa inställning gentemot psykedelika. En känslig individ kan skrämmas av tanken att 

erfara en psykedelisk upplevelse då de eventuellt kan befara att de inte skulle klara av att 

hantera denna rent emotionellt. Attityden till psykedelika kan därmed färgas av individernas 

känslor och oro inför en sådan upplevelse och de kan därmed möjligen utveckla en mer 

negativ inställning gentemot fenomenet psykedelika.  

Även denna del av diskussionen relateras till frågeställningen “Kan 

personlighetsdrag, enligt femfaktormodellen, bidra till hur man ser på religiositet, spiritualitet 

och psykedelika?”. Personlighetsdimensionen Openness och psykedelika samvarierade på ett 

signifikant positivt sätt medan Conscientiousness och Agreeableness uppvisade signifikanta 

negativa korrelationer med inställning till psykedelika.  

Världsbild och psykedelika  

Slutligen, vad gäller den explorativa frågeställningen “Till vilken grad samvarierar 

religiositet, spiritualitet och psykedelika samt hur ser detta samband ut?” så uppvisar studien 

intressanta resultat gällande denna relation. Resultaten från regressionsanalysen (se tabell 4) 

visade att de individer som har högre uppmätta värden på religiositet även har en signifikant 

mer negativ inställning gentemot psykedelika (β=-.49). Gällande sambandet mellan 

spiritualitet och psykedelika går det att se att de mer spirituella individerna istället har en 

signifikant mer positiv inställning gentemot psykedelika (β=.32). Dessa samband öppnade 

upp för studiens mer explorativa frågeställning vilken grundar sig i om individer med olika 

typer av världsbilder, en mer religiös eller en mer spirituell sådan, kan påvisa om individerna 

besitter en mer negativ eller positiv inställning gentemot psykedelika.  

En stark korrelation uppmättes mellan religiositet och spiritualitet (se tabell 2) vilket, 

som nämnt innan, kan tolkas som att dessa fenomen ligger väldigt nära varandra. Trots detta 

visar regressionsanalysen på resultat där religiösa individer är starkt negativt inställda till 

psykedelika medan spirituella individer, i motsats, snarare besitter en mer positiv inställning 
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(se tabell 4). Baserat på dessa resultat skulle man ändå kunna diskutera att det finns en 

väsentlig skillnad mellan konstrukten religiositet och spiritualitet. Studiens resultat skulle 

kunna indikera på att psykedelika är en fråga som alltså på ett tydligt sätt kan ses som en typ 

av vattendelare mellan religiösa och spirituella individer. Förklaringen till detta skulle 

exempelvis kunna grunda sig i att religiösa individer, i en större utsträckning än de spirituella, 

ser användning av psykedelika och även andra droger som något omoraliskt och med detta 

som ett mer avvikande beteende (Stylianou, 2004). Religion kan även ses som något starkt 

grundat i etablerade traditioner inom ett samhälle (Koenig et al., 2012) vilket i sig skulle 

kunna innebära en kultur av mer tydliga traditionella beteenden vilka en religiös individ kan 

motiveras av att vilja följa. Detta kan i sin tur förslagsvis bidra till att dessa mer religiösa 

individer inte vill agera normbrytande eller omoraliskt och att de genom att använda sig av 

psykedelika, eller endast genom en positiv inställning gentemot det, upplever att de då bryter 

mot religionens värderingar. Med stöd av tidigare forskning samt studiens starka resultat 

mellan detta negativa samband kan man därmed förklara religiösas mer negativa inställning 

gentemot psykedelika.  

Studiens signifikant starkt positiva relation mellan spiritualitet och psykedelika (se 

tabell 4) skulle kunna förklaras av att individer vilka någon gång använt sig av psykedelika 

till viss del även tenderar att anamma en mer spirituell livsåskådning och med detta mer 

spirituella värderingar (Lerner & Lyvers, 2006). Man skulle kunna se spiritualitet som något 

mindre bundet till normer och traditioner (Koenig et al., 2012) vilket även kan göra att 

spirituella individer i högre utsträckning kan uppleva en frihet i att använda sig av och vara 

öppen inför psykedelika. Med detta kan en rädsla inför att uppträda omoraliskt och avvikande 

inte vara lika påtaglig och argumentet att spirituella individer är mer öppna för psykedelika 

blir därav mindre främmande. Tidigare forskning har även indikerat på att individer som 

anser sig vara mer spirituella även rapporterar att deras upplevelser av att använda 

psykedelika kan liknas vid en mystiska eller transcendenta sådana (Lerner & Lyvers, 2006). 

Därav skulle man då kunna argumentera för att spirituella individer kan erhålla en vilja kring 

att använda sig av psykedelika för på så vis närma sig det andliga och få en djupare relation 

med det som de anser vara transcendent.  

Sammanfattningsvis verkar alltså en individs världsbild i form av religiositet eller 

spiritualitet på ett starkt signifikant sätt samvariera med inställning till psykedelika. Detta då 

studiens resultat och även tidigare forskning indikerar på att individers olika typ av världsbild 
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till viss del verkar kunna vara avgörande för huruvida denna har en mer positiv eller negativ 

inställning gentemot psykadelika.  

Personlighet, världsbild och psykedelika 

Studien syftade i att undersöka huruvida det finns ett samband mellan personlighet, 

religiositet, spiritualitet och psykedelika. Studiens resultat visar på en positiv relation mellan 

spiritualitet och personlighetsdimensionen Openness (se tabell 2 & 3). Vidare visar andra 

resultat också på en positiv relation mellan Openness och psykedelika (se tabell 2 & 3). 

Slutligen så kan man även se att relationen mellan spiritualitet och psykedelika är starkt 

positiv (se tabell 4). I och med detta är det av intresse att diskutera en potentiell relation 

mellan alla dessa tre variabler. Individer med högre grad av Openness uppmäter alltså högre 

värden på spiritualitet, vidare så är även de spirituella individerna också mer positivt inställda 

till psykedelika. Det skulle kunna vara så att det är en högre grad av Openness som gör att 

dessa individer, som är mer öppna för nya erfarenheter, rör sig mot en mer spirituell typ av 

trosuppfattning. Vidare kan då dessa individer med en önskan om att få nya erfarenheter och 

möjligtvis även en vilja till att komma i kontakt med det transcendenta göra att dessa 

individer i sin tur även har en mer positiv inställning kring att erfara en psykedelisk 

upplevelse. Man skulle därmed kunna argumentera för att det eventuellt finns indikatorer på 

att personlighet skulle kunna predicera grad av spiritualitet och därmed även predicera en 

öppen inställning inför psykedelika. Med detta kan en av studiens frågeställningar “Kan 

personlighetsdrag, enligt femfaktormodellen, förklara hur man ser på religiositet, spiritualitet 

och psykedelika?” besvaras till viss del. 

Vidare som nämnt ovan kan personligheten fungera som en beskrivande faktor för en 

individs karakteristiska drag. Denna studies resultat visar på att variansen inom personlighet 

hade högst förklaring när det kom till psykedelika (31%) (se tabell 3). Personligheten, vilken 

kan färga allt från hur en person förhåller sig till olika fenomen, individens känsloliv, 

preferenser och åsikter, verkar alltså ha en viss prediktiv kraft när det kommer till en individs 

inställning gentemot psykedelika. Det kan alltså vara så att denna mer interna individuella 

faktor kan vara det som kan styra en individ till att förhålla sig på ett mer positivt eller 

negativt sätt när det kommer till psykedelika. Gällande konstruktet religion visade denna 

studies resultat på att variansen i personlighet var betydligt lägre (17%) (se tabell 3). 

Personligheten har därav inte en lika hög prediktiv kraft när det kommer till huruvida en 

individ anser sig vara religiös eller inte. Med detta kan man diskutera vidare om det kan vara 

så att religion i högre utsträckning kan drivas av mer externa faktorer såsom arv och 
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traditioner och med detta i mindre utsträckning av interna mer individuella skillnader, såsom 

personlighet. 

Studiens resultat visade även på att personlighet kan förklara 25% av variansen i 

spiritualitet (se tabell 3), vilket är relativt nära den nivå av varians som fanns mellan 

personlighet och religion (17%). Detta skulle kunna förklaras av att spiritualitet i denna studie 

verkar ligga nära konstruktet religiositet och att dess definitioner på så vis överlappar 

varandra (Masters et al., 2009). Detta kan innebära att spiritualitet, likt religion, till viss del 

även här kan drivas av arv och traditioner. Däremot så kan personlighet förklara något mer på 

variansen inom spiritualitet än vad den gör inom religion. Detta skulle kunna indikera på att 

spiritualitet, vilket kan anses vara ett mer öppet definierat fenomen än religion (Koenig et al., 

2012), kan vara ett konstrukt som drivs av mer interna faktorer. Personlighetsdrag verkar 

alltså kunna påverka en individs världsbild i högre utsträckning när det kommer till 

spiritualitet än när det kommer till religion.  

Slutligen gällande denna studies frågeställning “Kan personlighetsdrag, enligt 

femfaktormodellen, förklara hur man ser på religiositet, spiritualitet och psykedelika?” så går 

det med ovanstående diskussion därav att argumentera för hur personlighet verkar förklara 

hur individer kan anamma olika typer av trosuppfattningar samt påverka deras inställning 

gentemot psykedelika till viss del.  

Studiens begränsningar 

En studie med dessa typer av komplexa konstrukt följs relativt naturligt av en del 

begränsningar. Först och främst är det möjligt att diskutera kring huruvida vissa problem med 

undersökningens validitet kan ha uppkommit eftersom endast subskalor av både religiositet- 

och spiritualitet-skalan användes. Problematiken här skulle kunna handla om i vilket 

utsträckning skalorna, i denna reviderade form, verkligen mäter och med detta kan avgöra 

individers grad av spiritualitet och religiositet i sin helhet. En annan viktig fråga är även om 

man kan göra sådana tydliga gränsdragningar mellan konstrukten spiritualitet och religiositet. 

Detta eftersom personer som enligt skalan beskrivs som spirituella kanske i själva verket 

skulle anse sig själva vara mer religiösa och vice versa då konstrukten i sig kan upplevas vara 

så pass överlappande (Masters et al., 2009).  

Det visade sig även att skalorna för religiositet och spiritualitet signifikant starkt 

korrelerade med varandra (r = .93). Detta gör det därav svårt att separera de två konstrukten 

och kan indikera på att dessa till stor del mäter samma fenomen. Vidare kan den höga 
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korrelationen mellan konstrukten bidra till en viss problematik gällande om man ska 

diskutera dessa som två separata fenomen eller mer som ett gemensamt konstrukt. Relaterat 

till detta är det även av vikt att fundera över vad som kan definiera människor som antingen 

spirituella eller religiösa; är detta något som kan avgöras med hjälp av en skala eller om det 

istället bör mätas genom individers självskattade resultat över spiritualitet och religiositet. 

Gällande personlighet användes utvalda items från skalan IPIP-NEO 120 (Johnson, 2014) och 

här kan man anta samma kritiska förhållningssätt som ovan; att det skulle kunna uppstå 

problematik med validiteten när endast några få items användes till enkäten. Däremot valdes 

items ut vilka upplevdes som de mest relevanta för studiens syfte, även kan en enkät med 

över 120 items ta för lång tid och med detta kräva hel del energi att svara på för 

undersökningsdeltagarna och en del bortfall skulle därav eventuellt riskeras.  

Gällande konstruktvaliditet så kan man argumentera för att denna studie till viss del 

håller en relativt hög grad av konstruktvaliditet då redan etablerade skalor användes för att 

mäta konstrukten personlighet, religiositet och spiritualitet. Detta gäller dock inte för 

psykedelika då egenkonstruerade frågor användes för att mäta detta fenomen. När det 

kommer till dessa frågor om psykedelika så går det att föra en diskussion kring om dessa 

frågor verkligen mäter en individs inställning till psykedelika eftersom andra aspekter kan 

spela in. Ett exempel på en sådan aspekt skulle kunna vara social önskvärdhet där individer 

svarar att de inte provat psykedelika eftersom de inte vill erkänna ett sådant användande då 

det möjligen skulle kunna ses som avvikande.  

När det kommer till den externa validiteten av studien så går det att diskutera i vilken 

utsträckning urvalet i sig kan ses som representativt. Studien syftade i att undersöka individer 

mellan 18-65 år, studiens deltagare visade sig ha åldrar på ett spann mellan 20 och 63 år 

vilket därmed gör att urvalet till stor del kan ses som representativt för åldersgruppen av 

intresse.  

Vidare syftade inte studien i att undersöka personer från specifika religiösa eller 

spirituella grupper, inte heller syftades det i att undersöka individer från ett visst land. Med 

detta så var alltså specifik trosuppfattning eller nationalitet inte något som studien 

kontrollerade för. Enkäten delades genom författarnas privata Facebook- och Instagramsidor 

samt även till Svenska Kyrkans Facebook sida vilket gör att man kan tänka sig att majoriteten 

av de som deltog i studien var svenskar men detta är som sagt inget som kontrollerades för. 

Problematik uppstår då om det går att föra en diskussion huruvida urvalet är representativt för 
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Sveriges invånare. Däremot så var inte studiens syfte att erhålla ett resultat som kan 

representera hela Sveriges befolkning utan snarare enbart undersöka människors, oavsett var 

de kommer ifrån, grad av religiositet, spiritualitet, personlighet och attityd kring psykedelika. 

 Urvalet i undersökningen kan inte heller argumenteras för att vara representativt för 

någon religiös eller spirituell tillhörighet, vilket inte heller var något som kontrollerades för. 

Å andra sidan var detta inte något som var av intresse för studien då vi endast ämnade i att 

mäta religiositet och spiritualitet som helhet med hjälp av undersökningens valda skalor. 

Problem som dock bör diskuteras i detta sammanhang är att det i denna studie kan finnas en 

överrepresentation av individer med kristen tro eftersom enkäten enbart lyckades delas på 

Svenska Kyrkans officiella Facebook-sida, vilken är ett samfund med en kristen grund 

(Svenska kyrkan, u.å). Med detta lyckades alltså studien ej delas på sidor som anammar andra 

typer av religiösa inriktningar. Däremot då eftersom just religiös tillhörighet ej var av vikt för 

studiens syfte så kan detta problem anses vara relativt litet. Urvalet bestod slutligen av 125 

deltagare vilket i sig inte är ett allt för stort urval vilket i sig kan bidra med viss problematik 

för den externa validiteten och möjligheten att generalisera vidare resultaten. Däremot kan 

mängden deltagare anses som tillräckligt hög för möjligheterna till en korrelationsanalys 

(Schönbrodt & Perugini, 2013).   

Slutligen så sattes en övre åldersgräns på 65 år för deltagarna i studien. I efterhand är 

detta ett beslut som kan tyckas vara begränsande då det möjligen kan ha gjort så att viss 

information från individer av högre ålder som skulle kunna ha haft ett värde till 

undersökningen inte blev inräknat.  

Vidare forskning  

Förslag till framtida forskning skulle kunna vara att undersöka ett tydligare samband 

mellan studiens alla variabler men även att se hur relationen mellan personlighet, religiositet, 

spiritualitet och psykedelika på olika nivåer verkar påverkar varandra. Exempelvis skulle det 

vara av intresse att fortsätta undersöka om det finns en möjlig relation mellan hur 

personlighet kan predicera inställning till psykedelika på olika nivåer av hur religiös eller 

spirituell en individ är. En uppmuntran till vidare forskning är därmed att undersöka mer 

genomgående huruvida ett tydligare samband går att upptäcka gällande om personlighet leder 

till om en individ anammar en mer religiös eller spirituell typ av tro samt om detta i sin tur 

kan påverka dess inställning till psykedelika. 
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Då studien resulterade i starka signifikanta resultat när det kom till skillnader i 

religiösa och spirituellas inställning gentemot psykedelika så vore det av intresse för vidare 

forskning att undersöka hur denna relation mer specifikt kan se ut. En mycket religiös individ 

skulle exempelvis kunna vara betydligt mer negativt inställd till psykedelika medans en 

mindre religiös individ inte erhåller en lika negativ inställning till fenomenet. På samma vis 

kan spirituella individer av olika grad variera i sin mer positiva inställning kring psykedelika. 

Vidare skulle det även kunna ligga ett intresse i att se om dessa samband är liknande när det 

kommer till användning och inställning gentemot andra typer av droger, exempelvis alkohol 

och marijuana.  

Då studiens skalor över religiositet och spiritualitet visade sig korrelera starkt med 

varandra hade det även varit av intresse att undersöka samma fenomen i en studie med mer 

tydligt separerade skalor och definitioner av de två konstrukten.  

Avslutning  

Frågeställningen “Kan personlighetsdrag, enligt femfaktormodellen, förklara hur man 

ser på religiositet, spiritualitet och psykedelika?” kan besvaras, utifrån resultaten, att 

Openness och Neuroticism verkar vara de personlighetsdimensioner som är tydligast 

relaterade till religiositet och spiritualitet. Openness visade sig i studien ha en positiv relation 

till både religiositet och spiritualitet medan Neuroticism är negativt relaterat till de båda. När 

det kommer till psykedelika verkar det vara Openness, Conscientiousness och Agreeableness 

som är de personlighetsdimensionerna med tydligast inflytande över inställning gentemot 

psykedelika. Relationen mellan Openness och psykedelika är positiv och kan förklaras av en 

öppenhet för nya erfarenheter och ett liberalt synsätt medan Conscientiousness och 

Agreeableness har en negativ relation med psykedelika. Något som möjligen kan förklaras av 

bland annat plikttrogenhet och en önskan av att bibehålla god social harmoni.  

Gällande den andra, mer explorativa frågeställningen “Till vilken grad samvarierar 

religiositet, spiritualitet och psykedelika samt hur ser detta samband ut?” så fann studien 

tydliga och starka resultat. Religiösa individer verkade ha en starkt negativ inställning till 

psykedelika medan spirituella individer istället visade på en stark positiv inställning. Dessa 

starka samband kan förklaras av i vilken grad man upplever psykedelika som något 

normbrytande där spirituella individer förslagsvis har en mer öppen syn kring vad som är 

avvikande och inte. Trots att resultat visade att religiositet och spiritualitet i denna studie 

korrelerade starkt med varandra så verkar det som att när det kommer till ämnet psykedelika 

så är detta något som på ett tydligt sätt verkar separera de båda.  
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I diskussionen kring personlighet, religiositet, spiritualitet och psykedelika så 

argumenteras det för att vissa personlighetsdrag, exempelvis Openness kan predicera 

världsbild och att det i sin tur kan predicera vidare en individs inställning kring psykedelika. 

Avslutningsvis så kan resultaten från denna studie bidrar till en större förståelse gällande 

varför individer besitter olika trosuppfattningar och har varierande inställningar gentemot 

olika typer av fenomen. 
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