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Vad är meningen i livet? 

Gemensamt och unikt för introverta och extroverta  

 

Linnea Bobrowsky och Stina Nyberg  
 

Att uppleva att det finns en mening i livet är en källa till välmående hos 

människor. Syftet med den här studien var att finna gemensamma 

komponenter hos deltagarna om vad de upplever ger mening i livet, samt se 

om introverta och extrovertas upplevelse kring ämnet skiljer sig åt. En 

kvalitativ fenomenologisk metod har använts med hjälp av semistrukturerad 

frågeguide. Resultatet visar att människor tycker det är viktigt att känna sig 

älskade, ha relationer, känna sig trygga, ha god ekonomi, få resa, 

vardagslyx och att vara allmänbildad. Extroverta personer har även det 

gemensamma att uppskatta sin karriär, ha många bollar i luften, nya 

upplevelser/äventyr, social trygghet och geografisk närhet till familj och 

vänner. De introverta hade gemensamt utöver de allmänna komponenterna, 

att det är viktigt med egentid, nära relationer, balans, känna tillit till sin 

egen förmåga, vara nöjd med nuet och självreglering. I diskussionen tas 

bland annat skillnaden upp mellan sociala relationer, social trygghet och 

nära relationer. 
 

Keywords: introversion, extroversion, life-quality, meaning of life, relations 

 

 

Inledning 

 

Induviduell tolkning av meningsfullhet 

 
Att uppleva att det finns en mening i livet är en stor källa till välmående hos människor. 

Det har också en betydelse för att få människor att känna sig motiverade och fungerar 

som drivkraft. Mening i livet har dock visat sig vara ett känsligt och svårt ämne att prata 

om. Människor diskuterar gärna sakliga ämnen som hälsa, rättvisa, trygghet, ekonomi, 

medan just mening med livet är ett mer obekvämt och ses som ett mer privat ämne som 

berör och frambringar mycket känslor, många tankar och förhoppningsvis inspiration 

(Muijnck, 2013). 

Mening i livet behöver inte enbart innebära en enda mening, det betyder inte samma 

för alla. Det är den subjektiva uppfattningen om vad som är mening som har en 

betydelse i en människas liv och dess val och syn på livet. Människor ställs inför en 

mängd svåra val under livet men framförallt under den utvecklingsfas individen går 

igenom på väg in i vuxenlivet (Muijnck, 2013). Tiden då man experimenterar sig fram 

för att finna sina mål och sin mening med livet, samtidigt som personligheten utvecklas. 

Frågor som handlar om karriär, studier, arbete, blandas med sociala relationer, 

kärleksrelationer och tankar kring var man vill bo, om man vill bilda familj och vad vill 

man göra med sin tid. För att skapa balans i allt detta och nå sina mål får man utgå från 

sina egna personliga och sociala resurser (Roberts, O´Donell, & Robins, 2004). Carlin 

(2016) anser att meningen med livet består av existentiella, psykologiska och moraliska 

komponenter. Han menar att man först måste ha förståelse för det existentiella, ta fokus 

från annat som betyder mycket som platser, pengar eller ägodelar och förstå att lycka 

ligger utanför dessa områden. Inställningen måste vara att även om det finns hinder på 
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vägen är det viktigt att ha kvar drivet och hoppet, individen har eget ansvar över hur vi 

löser situationer som uppstår, det är vår plikt av respekt för livet och dess möjligheter. 

 

Social stress 

 
I det moderna väst finns en bred ny möjlighet till olika sorters teknik och hjälpmedel 

för bland annat kommunikation. Detta skapar stress och oro då människor kan känna 

sig övervakade och vill ha kontroll. Tekniken har utvecklats och människors behov av 

att ständigt vara uppkopplade på sociala medier och mail har varit enorm. Flexibilitet 

är en egenskap som har värderats högt, och det har varit viktigt att lyckas i karriären 

och etablera sitt namn.  Detta har skapat mycket psykisk ohälsa i form av depression, 

ångest och nedstämdhet för de enskilda individerna. Personer i yngre åldersgrupper 

upplevde, enligt Gupta (2016), högre prestationsångest och nedstämdhet än de äldre 

generationerna. Hooker, Masters och Park (2017) hävdar att en prioriterad beståndsdel 

av att få ett meningsfullt liv är att individen kan använda sig av olika tillvägagångsätt 

som kan tillämpas i krissituationer för att hantera de känslor som uppstår. Ett vanligt 

moment där utformade individuella strategier används är när stress uppstår men det 

fortfarande är viktigt att prestera samtidigt. Strategierna utformas också för att 

förbereda sig inför kommande stressorer. Gupta (2016) anser att stressen och 

avsaknaden av god hälsa kan bero på individualismen och att det har varit viktigt för 

personer med självförverkligande. Val som individer gör för att det ska gynna dem 

själva kan sätta någon annan i klistret och det skapar en obalans i hur vida personen ska 

ställa sig till vad som är rätt och fel.   

En studie har gjorts med cirka 100 svenska studenter där bland annat livsmål har 

undersökts. De komponenter som deltagarna tog ställning till var hem, arbete, 

utbildning, pengar, socialt liv, nära relationer, hälsa, träning och känslor. Generellt över 

hela studien så låg hälsa och träning i topp av det som ansågs viktigast för stunden. Som 

livsmål på längre sikt, var det: känslor, nära relationer, utbildning, arbete och 

samhällsinriktade frågor, där de själva kan vara med att påverka, som låg högt upp på 

livskvalitet-listan. Inga skillnader mellan könen noterades angående livsmålen men viss 

skillnad i ålder som kopplades till den psykosociala mognaden och hur långt personen 

har kommit i vuxenlivet (Knez, 2017).  

Lane och Mathes (2018) har undersökt hur positiva faktorer som ger mening för 

individen också medför negativa upplevelser. Studien visar att det som har hög 

betydelse för en person också är förknippat med rädsla att mista det och därmed 

kommer negativa konsekvenser som ångest. De anser att det som för människor betyder 

meningen med livet inte enbart kan förknippas med lycka och välmående, då stress och 

oro över att förlora det värdefulla eller misslyckas med det man gör utgör en negativ 

känsla och upplevelse för individen. 

 

Balans i livet 
 

Människor mår bra av att skapa balans i livet. Det bygger på att tillgodose de 

grundläggande behoven, där ibland utveckling (Sirgy & Jiyun Wu, 2009). För att 

utvecklas krävs det att individen sätts i nya miljöer, sammanhang och situationer, det 

skapar ett balanserat välbefinnande. Sirgy och Jiyun Wu (2009) skriver att de tror den 

psykologiska förklaringen till ett subjektivt välbefinnande är att behovet av “nöje” 

uppfylls men också att sociala relationer som arbetsliv, familj, fritid och kärleksliv 

organiseras och prioriteras på ett bra sätt då det är viktigt för den personliga 

utvecklingen.  Andra utvecklingsbehov som människan har och som spelar roll för en 
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god balans är: biologiska behov, säkerhet, sociala behov, självkännedom, 

självförverkligande, kunskap och skönhetsrelaterade behov. De menar att de individer 

som bäst tillgodoser dessa behov är de som har lättast att finna lycka och glädje i livet. 

Till de grundläggande biologiska behoven hör det primära som till exempel äta det som 

individen tycker är hälsosamt, röra på sig regelbundet, och ha tillgång till sexuella 

relationer. Alla dessa aktiviteter har gemensamt att de finns lagrade och organiserade i 

minnet och känns igen av hjärnan. Detta för att hjälpa människan att känna sig tillfreds 

och ibland missnöjd. De kan vara lagrade i kategorier som kärlek, bostad, hälsa eller 

familj. Träning är ett exempel på vad som är lagrat under kategorin hälsa. Damasio, 

Hauck-Filho och Koller (2016) anser att hälsa globalt sett är en av de största och 

viktigaste faktorerna för människor när det handlar om meningen i livet. Detta kommer 

inte oväntat då god hälsa påverkar livslängden och minskar sjuklighet. De definierar 

meningen med livet i den utsträckning människor förstår, ser eller känner till olika 

beteenden samt graden av självupplevelse av att ha ett livsmål och syfte med livet. Både 

fysisk och psykisk hälsa är viktiga delar i att många individer skulle kunna känna att de 

var nöjda med sin tillvaro och livsstil. Enligt Fairhurst (2005) kan dålig hälsa kan leda 

till sociala konsekvenser som att till exempel bli sjukskriven eller förtidspensionär. 

Även tankegångar kan leda till sämre hälsa, det vill säga ju mer en individ oroar sig 

över sin hälsa desto sämre blir den. Det är en relativt vanlig västerländsk syn att 

separera fysiskt och psykiskt välmående, men i många fall är detta sammanlänkande 

och ger resultat i form av en bättre livskvalitet. 
Crescioni, Baumeister, Ainsworth, Ent och Lambert (2016) visar att tron på fri vilja 

och frihet är korrelerad med flera positiva faktorer som ökad tacksamhet, lägre nivå av 

upplevd stress, högre nivå av självförtroende, hög nivå av att vara behövd i livet, lättare 

att förstå och förlåta sin partner i ett förhållande. Då tron på fri vilja var lägre visade 

det motsatt effekt och lägre nivå av samtliga faktorer. Genom att introducera tron på fri 

vilja ökar förutsättningen för människor att sätta upp egna livsmål som bidrar till den 

mening de söker med livet. Detta resultat stödjer hypotesen som de har om att 

självbestämmande och känsla av att ha kontroll över sitt eget liv påverkar människors 

upplevelse av det finns en mening med livet. Detta påverkar också förmågan att koppla 

ihop nutid med framtid och bygga realistiska och inspirerande mål inför framtiden. Det 

ger en positiv inställning till livet samt vilja att utvecklas och förbättras som person.  

Människor har alla olika mål och olika slags drivkrafter. Det är personligheterna som 

påverkar hur de använder sina drivkrafter (Roberts, O´Donell, & Robins, 2004). 

Självreglering förstärker hälsan hos en individ. Studien som har utförts av Weidner, 

Sieverding och Chesney (2016) har visat att de som ägnar sig åt självreglering efter att 

ha haft en allvarlig sjukdom mår bättre än de som inte gör det. De två populära 

metoderna var motion och kost. Motionen kunde vara allt ifrån yoga till joggingturer. 

Detta är ett tecken på att självregleringsmetoder är nyttigt för individen och ett bättre 

välmående. För att ägna sig åt självreglering krävs det att individen har psykologiska 

egenskaper som gör att hen kan styra sitt beteendemönster, sin uppmärksamhet, sina 

emotioner och sitt sociala samliv. För att göra det krävs det främst motivation, vilket 

deltagarna i gruppen känt då de haft en önskan om att bli friska. Målmedvetenhet är en 

bidragande komponent till att uppnå lycka anser även Vazeou-Nieuwenhuis. Orehek, 

& Scheier (2017). Detta för att individen har en vision om någonting som hen kämpar 

för. Det finns en tydlig skillnad mellan att se målet för vad det är och att verkligen 

sträva efter det. Målmedvetenhet minskar även risken för sjukdomar och död. 

Muijnch (2012) har undersökt två inriktningar som berör meningen med livet, 

sakorienterad materialistisk och livsorienterad inställning. Med sakorienterad menar 

han allt ifrån ting, till en person eller situation. Han gav som exempel att man gärna 
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fokuserade på hur man äter medan en sakorienterad person fokuserar på mat generellt. 

Betydelsen av ett tings närvaro jämförs med vad människor faktiskt gör, hur man 

handlar och agerar för att känna en mening med livet. Olika exempel av ting och 

situationer som ger livsmening och har en speciell betydelse för människor. Det kan 

vara allt ifrån en person, en ägodel, en plats, en artist en specifik sång, det viktiga är 

innehållet i relation till den unika individen. 

 

Olika upplevelser, lika behov  
 

Lycka kan visa sig i många olika former, men semester från det vardagliga, som från 

arbetet, ger generellt individer ny energi och leder ofta till lyckliga känslor. Därför är 

semester en bra aktivitet för de personer som lider av utbrändhet då studier visat att 

nivåer av utbrändhet minskat från precis innan till direkt efter semestern. 

Energinivåerna som individerna får under semestern håller ofta i sig i två veckor efter 

hemkomst (Fritz & Sonnentag, 2006). Resandet används som en terapi för människor, 

inte minst för de som har en psykisk sjukdom. Eftersom det finns ett stigma kring 

psykisk ohälsa kan dessa individer få en känsla av normalitet när de får uppleva 

miljöombyte och nya situationer. Att klara av att resa utomlands stärker även 

självförtroendet och bidrar till att individen ska våga åka iväg och uppleva nytt ännu en 

gång som även det bidrar till den personliga utvecklingen. Det är även en lycka i sig att 

planera ett resmål, då det kan bidra till positiva och ge förväntansfulla känslor 

(Amundson, Dyer, Henderson, & Rathbone-McCuan, 1991).   

Tamir, Schwartz, Oishi och Kim (2017) skriver om känslors påverkan på livsglädjen 

och hur känslomässiga upplevelser betyder mycket för hur vi uppfattar vårt 

välbefinnande. Om människan upplever de känslor den önskar tillräckligt ofta så 

uppfattar vi oss som lyckliga. Det gäller både trevliga känslor som kärlek och spänning, 

men också obehagliga som nedstämdhet och ilska. Det viktiga är att individen känner 

den känslan hen själv förväntar sig och vill känna i den unika situationen för att det ska 

påverka välbefinnandet positivt. Oavsett om en individ reser ensam eller med någon så 

handlar resandet i sig ofta om nya möten. Motsatsen till nya möten och miljöombyte är 

isolering och ensamhet, som har stor negativ påverkan på individen. Social ångest, 

paranoia och depression bidrar ofta till ensamhet. Ensamheten i hushåll har ökat i 

samhället, vilket också kan leda till psykisk ohälsa, precis som psykisk ohälsa kan leda 

till ensamhet. Att ha sociala relationer samt socialt stöd är en skyddande faktor mot 

dödlighet och psykisk ohälsa (Lim, Rodebaugh, & Zyphur, 2016). 

Plouffe och Tremblay (2017) visar ett signifikant samband mellan ekonomi och hög 

livsnöjdhet samt religiös övertygelse och livsnöjdhet på individnivå. De har gjort 

studien både på individ och landsnivå och menar att på landsnivå där nivå religiös 

övertygelse är hög spelar ekonomin mindre roll för livsnöjdhet medan i de länder där 

nivån av den religiösa tron är lägre spelar istället ekonomi en större roll för att 

människors upplevelse av livsnöjdhet. 

 

 

Personlighetstyper - extroverta och introverta   

 
Roberts, O’donell och Robins (2004) har följt studenter under fyra år där både 

personlighetsdrag och livsmål har analyserats och om och hur de har förändrats. 

Generellt sett över alla åldrar och generationer är långsiktiga mål på minst 2 år det 

vanligaste bland alla människor, studien visar ett stabilt mönster både med 



 5 

personlighetsdrag och livsmål för studenterna. Extroverta personligheter är mest öppna 

för livsförändringar och satsar mycket energi på ett varierat liv. De får energi av att 

omge sig av andra människor, medan de som är introverta får sin nya energi genom att 

vara ensamma. Extroverta personlighetstyper ses ofta som energigivande och uppåt, 

mer spontan och de lär känna sig själva genom den effekt som deras handlingar har på 

omgivningen (Hui, Ting, See, & Chan, 2015). Extroverta människor har starkt 

karriärsdriv. De finns också en stark tendens hos dessa människor att förmedla och 

uttrycka ambition, social kompetens och de är flitiga initiativtagare. Dessutom är de 

tävlingsinriktade och siktar i de flesta fallen på att vinna. Denna personlighetstyp är 

attraktiv på arbetsmarknaden, då flexibilitet och öppenhet ofta efterfrågas. 

Organisationskulturer försöker därför få fler individer att arbeta efter dessa egenskaper, 

vilket inte alltid är så enkelt då det också finns många introverta. De extroverta är mer 

benägna att se händelser positivt och svara med positiva stimuli. Deras sociala fallenhet 

gör att de enkelt får kontakt med många olika människor och engagerar sig i utveckling 

på till exempel en arbetsplats, vilket även det är attraktivt för arbetsgivaren. De är mer 

öppna för nya inlärningsmoment än de introverta som gärna ser till sina tidigare 

erfarenheter (Turban, Moake, Yu-Hsien Wu, & Cheung, 2017).  

Den introverta anses som mer tillbakadragen och läser sig hellre till saker än att 

uppleva det. Däremot känner de sig själva på ett djupare plan än de extroverta, vilket 

också kan leda till att de är mer benägen att ta kritik. Det finns olika teorier om vad som 

utmärker de två olika personlighetstyperna.  I stora drag så ägnar sig introverta i bredare 

utsträckning åt konstnärliga yrken och aktiviteter, och de extroverta mer socialt, som 

till exempel ledarskap (Hui et al., 2015).  Introverta är mer uppslukade av tankarna 

inom sig än rösterna runt omkring, även om en individ är mer åt det introverta hållet så 

är det något som glöms bort i samhället eftersom det är en värld som strävar efter ett 

extrovert ideal (Turban, et al., 2017). Personligheterna påverkar alla aspekter av livet, 

för de introverta märks det främst av att energi uppstår från tankarna. Samtal i små 

grupper som lämnar mycket utrymme är ofta behagligare än större grupper. De har ett 

behov av avskildhet och det är många som ses som extroverta på grund av deras sociala 

kompetens, men de har troligtvis inte ens själva förstått sin introversion. Detta på grund 

av spontanitet, stress och vårt normativa samhälle som sätter de extroverta kraven på 

människan vid till exempel jobbsökande (Jonkman, 2013). Många introverta människor 

är förträffliga som talare, även om denna personlighet innebär social avhållsamhet. 

Detta på grund av de introverta väljer sina tillfällen att tala och tänker igenom vad de 

vill säga. De är inte bekväma med det talade ordet och förbereder sig därför mycket 

mer än andra. När en introvert blir avbruten i det som den arbetar med upplever den 

introverta ofta det problematiskt, eftersom är svårt att hitta tillbaka till det som den 

introverta var djupt inne i (Jonkman, 2014).  

Effektivt arbete utförs ofta i ensamhet, vilket gör att den introverta tar avstånd från 

det sociala för att fokusera. Många introverta tycker mycket om sociala medier, och 

kan anses som “extroverta” där. Introverta lägger ofta upp ställningstagande och 

informationsspridning medan extroverta väljer att lägga ut en selfie och skriva en text 

om sig själv (Jonkman, 2014). De introverta personerna har en tendens att samla ilska 

och sorgsna beteenden inom sig, och det resulterar i att långsinthet blir en introvert 

egenskap. Introverta brukar ofta ta ut sina känslor i något kreativt, som att måla eller 

bygga någonting. Det kan gå mycket lång tid mellan introvertas utbrott, men när de väl 

händer så är de starka utbrott. Introverta har en stark kontakt med sina negativa känslor 

och är ofta syniska och kritiserande emot sig själva och sin omgivning. Pessimism gör 

introverta ofta väldigt tålig, den största kritiken får den introverta nämligen av sig själv. 

Introverta och extroverta tolkar möten med nya människor på olika vis, introverta 

https://docs.google.com/document/d/1dQPfDB9cKa9pr872XZlHajqJ6kiyo4UwCwy9CW-DP18/edit#_msocom_11
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känner mer misstro medan extroverta ser en potentiell ny vän. Extroverta har ofta full 

koll på allt som sker i nuet och närvaron, och extroverta blir då väldigt duktig 

multitasking. Introverta gör ofta en uppgift i taget och slutför det ordentligt. 

Både extroverta och introverta personligheter kan uppvisa en hög grad av lycka, ofta 

då människorna har högt socialt samspel med andra. Introverta personer har en större 

tendens till att dra sig ifrån socialt umgänge då de upplever egentid som mer rogivande 

än vad de extroverta gör. Hills och Argyle (2000) menar att det nästan inte finns någon 

skillnad på hur introverta och extroverta upplever lycka. För extroverta är socialt 

umgänge en grundläggande komponent för att känna lycka, men de introverta upplever 

att de inte krävs en överdriven sällskaplighet för att känna sig lycklig. Innan 

moderniteten, när religion hade större utbredning i västvärlden var det ytterst viktigt 

med sociala möten som var i form av att gå på gudstjänst under söndagar. Detta kunde 

skapa både socialt samspel som gav glädje men också upplevas som en skyldighet. För 

övrigt önskade men leva ett lugnt och fridfullt liv och trodde att det var lättast att uppnå 

denna tillvaro genom isolering och stannade därför ofta hemma på gårdarna med 

familjerna (Hills & Argyle, 2000). De viktigaste komponenterna för ett subjektivt 

välmående enligt Lamu och Ohlsen (2016) är sociala relationer, att vara frisk och ha en 

stabil inkomst. Även utbildning och civil status rankades högt i studien. 
 

 

Syfte 

 
Tidigare forskning har visat skillnader mellan introverta och extroverta och 

individernas sätt se på livet och vilka beslut de tar. I denna studie är tanken att de olika 

tankesätten mellan personlighetstyperna ska granskas för att se var skillnaderna ligger 

när det kommer till mening i livet.  Syftet med studien är att finna gemensamma 

komponenter hos deltagarna om vad som är meningen i livet, samt se om introverta och 

extrovertas upplevelse kring ämnet skiljer sig åt. Denna studie är viktig då det kan 

hjälpa människor att kommunicera och få en djupare förståelse för vad och hur andra 

värdesätter som är olika dem själva.   

 
  

Metod 

 

 

Deltagare 
 

Tolv personer som var 21-32 år deltog i studien, medelåldern var 27 år.  Fem av dem 

var män och sju kvinnor. Urvalskriterierna var att personerna skulle vara 20-35 år då 

det var ett rimligt åldersspann för att få höra om människors karriärsdriv och syn på 

framtiden. Deltagarna skulle inte vara föräldrar, då detta anses ha stor påverkan på 

individens liv. Alla deltagare skulle bo i en storstad på grund av tillgängligheten. 

Samtliga respondenter som tillfrågades tackade ja till medverkan och det förekom inget 

bortfall under studiens gång. Ingen ersättning utgick till de medverkande, men de blev 

bjudna på fika under intervjun. Deltagarna var, (1) en kvinna, 24, student, sambo, 

intressen familj och idrott, extrovert personlighet, (2) kvinna, 25, student, 

distansförhållande, intressen resor, idrott och kreativitet, extrovert personlighet, (3) 25 

kvinna, mediekommunikatör, sambo, intressen idrott och umgänge med vänner, 

extrovert personlighet, (4) man, 27, polis, i ett förhållande, intressen träning, nära 

vänner och familj, extrovert personlighet (5) man, 26, student och försäljare, i ett 
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förhållande, intressen att åka skidor och socialt umgänge, extrovert personlighet, (6) 

kvinna, 30, student och butiksförsäljare, singel, intressen är skidåkning och umgås med 

vänner, extrovert personlighet, (7) man, 26, personlig assistent, singel, intressen umgås 

med nära vänner, introvert personlighet, (8) man, 27, sjukgymnast, i ett förhållande, 

intressen träna, vänner, introvert personlighet, (9) man, 30, försäljningschef och 

delägare i en nattklubb, i ett förhållande, intressen, driva klubben, socialt umgänge med 

nära och kära, introvert personlighet, (10) kvinna, 21, elevassistent, i ett förhållande, 

intresse umgås med vänner och familj, introvert personlighet, (11) kvinna, 30, inköpare, 

singel, intressen åka skidor och skoter, introvert personlighet, (12) kvinna, 32, 

butiksbiträde, i ett förhållande, största intresse är skidåkning, introvert personlighet.  
 

 

Material 
 

Intervjuguiden var semistrukturerad och innehöll totalt 11 frågor. Tanken med en semi-

strukturerad intervjuguide var att respondenterna skulle ha möjlighet att svara så fritt 

som möjligt och att samtalen skulle komma att se olika ut för att få bästa förutsättning 

för förståelse av respondentens subjektiva uppfattning av vad som är mening i livet. 

Fråga ett var att respondenten skulle berätta allmän information om sig själv såsom 

ålder, kön, sysselsättning, intressen, civilstatus. Fråga två, tre och fyra var upplagda för 

att stämma av om respondenten hade mer extroverta eller introverta personlighetsdrag. 

De fick välja mellan två olika alternativ per fråga där de skulle ange vilket som passade 

bäst in på deras personlighet. Fråga 1 var: ”Hur föredrar du att ladda dina batterier med 

ny energi, genom att vara ensam eller genom att vara med andra människor?”, fråga 2: 

”Anser du dig vara mest handlingsorienterad eller ideorienterad?” och fråga 3: 

”Föredrar du att veta mycket om lite eller lite om mycket, bred eller djup kunskap?”. 

Innan intervjun fick respondenterna tips om psykologiguiden 

(www.psykologiguiden.se) där de kunde läsa kort om introverta och extroverta genom 

att söka på de olika begreppen. De blev också hänvisade till ett Internetbaserat 

personlighetstypstest baserat på Myers, Briggs och Jungs forskning där de kunde se om 

testet visade att de var mest extroverta eller introverta, de var medvetna om att testet 

svar inte behövde stämma överens om vad de själva tyckte. Detta var mer en vägledning 

till att de skulle få diverse uppfattning om ämnet genom att se frågor som ställdes i 

frågeformuläret. En fråga löd ”Vilken arbetsmiljö trivs du bäst i?” svarsalternativen var 

”en intensiv miljö där du aldrig blir uttråkad” eller ”en lugn miljö där du lätt kan 

koncentrera dig”. 

Frågorna fem till elva fokuserade övergripande om att respondenten skulle beskriva 

en eller flera situationer där de känt sig tillfreds med livet och känt sig glada, berätta 

sina tankar kring vad som är viktigt för dem i livet, vad de anser är livskvalitet, hur 

deras livsfilosofi ser ut och om den sett annorlunda ut, hur de vill/tror/önskar att sina 

liv ser ut om cirka 20 år samt svara på sista frågan som var ”Vad anser du är meningen 

i livet?”. I de situationer där respondenten tystnade en längre tid ställdes följdfrågor i 

syfte att fördjupa svaren för att få så tydliga och detaljerade svar som möjligt. Ibland 

omformulerades en fråga för att förenkla för respondenten. Övrigt material som 

användes var mobiltelefon för inspelning, dator för frågeformulär och eventuella 

anteckningar. Tid och plats valdes av respondenterna själva och därmed genomfördes 

intervjuerna på olika platser som i det egna hemmet, i intervjuarens hem, på café eller 

vid universitet. 
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Procedur 
 

Deltagarna valdes ut med ett snöbollsurval via ett kontaktnät i större städer i Sverige. 

Förfrågan skickades via mail, telefon eller Facebook. De fick information om studien 

och ett missivbrev blev bifogat. I missivbrevet framgick studiens syfte, att finna 

gemensamma komponenter hos deltagarna om vad de upplever ger mening i livet, samt 

se om introverta och extrovertas upplevelse kring ämnet skiljer sig åt. Det infomerades 

också om tillvägagångssätt, att det är frivilligt att deltaga och respondenterna när som 

helst under studiens gång har möjlighet att dra sig ur, att de forskningsetiska principerna 

skulle följas och allt material skulle komma att behandlas konfidentiellt, att intervjuerna 

skulle spelas in samt enbart användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2011).  

Respondenterna intervjuades enskilt och intervjuerna tog 30-45 min var och 

spelades in. Författarna höll i sex intervjuer var och har sedan tagit del av varandras 

material för att göra en gemensam bearbetning och analys. Intervjuaren mötte upp 

respondenten på bestämd plats och gav vid intervjutillfället deltagaren ytterligare 

information om hur intervjun skulle gå till, att den skulle spelas in, syftet med studien 

samt att de när och om de önskar har möjlighet att dra sig ur studien. Det erbjöds dryck 

och/eller tilltugg under intervjun. Alla deltagare kontaktades för uppföljning under och 

efter studiens gång för att stämma av att deltagandet inte orsakat några problem för 

respondenten, de bjöds också in till en frivillig gemensam återträff som tack för 

deltagandet. 
 

 

Databearbetning 
 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och resulterade i cirka åtta till nio A4-sidor med 

text per intervju. Detaljer som skratt, “hmm-anden”, pauser etc togs inte med i 

transkriberingen då det inte ansågs relevant för resultatet. I nästa steg 

meningskoncentrerades varje intervju, upprepningar, fakta och överflödiga ord som 

inte var betydelsefulla för frågeställningen togs bort (Kvale & Brinkman, 2017). 

Av svaren på de tre första frågorna sammanställdes respondenternas 

personlighetstyper. Introverta eller extroverta personlighetsdrag noterades och det 

konstaterades att sex personer var introverta och sex personer var extroverta. Efter 

meningskoncentreringen gjordes en lista per intervju med påståenden, tankar, känslor, 

förklaringar som hämtades från svaren på frågorna fem till elva. Därefter slogs alla tolv 

listor ihop till en gemensam lista där många komponenter visade sig vara lika eller 

överflödiga och plockades därför bort. Begrepp som ansågs vara liknande eller hade 

liknande innebörd slogs samman och formulerades i vissa fall om för att på bästa sätt 

representera samtliga respondenternas svar. Efter detta steg återstod 43 komponenter. 

Målet var att finna gemensamma komponenter som på bästa sätt kunde representera 

samtliga deltagare i studien. Om det finns starka komponenter som skiljer de två 

personlighetsdragen åt kom även dessa tas med i studien för att belysa skillnaderna. 

Begreppen skrevs in i en tabell där varje intervju återigen gicks igenom och det 

markerades i kolumner vilka begrepp som fanns med i respektive intervju. Sju 

komponenter fanns med i intervjuerna och bildade tillsammans det slutgiltiga resultatet. 

Efter detta gjordes två nya listor, en för extroverta och en för introverta. De gav nya 

komponenter som de två olika grupperna prioriterade. Detta eftersom att det var endast 

50% av deltagarna som hade angivit tex karriär, men dessa 50% var alla extroverta och 

på så vis blev det 100% av de extroverta som prioriterade dessa komponenter. Detta 

resultat visar några ytterligare komponenter och några som är liknande det allmänna 
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resultatet men med olika värderingar utifrån personlighetstyp, t.ex komponenten 

trygghet i det allmänna resultatet blir social trygghet för extroverta och vara trygg i sig 

själv för de introverta. De komponenterna som är med i resultatet är endast de som har 

100% av deltagarnas svar.  

Ett interbedömarreliabilitettest utfördes av författarna som testade varandras 

komponentlistor utifrån det meningskoncentrerade intervjumaterialet. Detta innebär att 

komponenterna identifierades i intervjuerna som helhet och jämfördes också enskilt för 

att få fram det slutgiltiga resultatet. När testet hade genomförts gav det samma resultat 

som vid första tillfället. Cohens kappa användes för att testa reliabiliteten och den 

visade .62 (Kvale & Brinkmann, 2017). 
 

 

  

Resultat 
 

Resultatet visar sju komponenter som är gemensamma för alla respondenter och som 

speglar deras upplevelse av vad de anser är meningen i livet. Komponenterna visar vad 

de värderar högst, vad de kallar livskvalitet och vad som tillsammans skapar mening i 

livet. Utöver detta visar resultatet också skillnader i hur extroverta och introverta 

personer tänker kring vissa komponenter samt några komponenter som är olika dem 

emellan. Gemensamma komponenter för alla deltagare var: att känna sig älskade, ha 

relationer, känna sig trygga, ha en stabil ekonomi, tillgång till att resa, få vardagslyx 

och allmänbildning. Extroverta personer hade även de gemensamma komponenterna 

utöver detta: att göra karriär, ha många bollar i luften, få uppleva nya äventyr, ha en 

social trygghet och geografisk närhet till familj och vänner. De introvertas 

gemensamma upplevelser, utöver allmänna resultatet var att: få egen-tid, vårda sina 

nära relationer, ha en balans i vardagen, känna tillit till sin egen förmåga, att vara 

nöjda med nuet och ha en god självreglering.  

Ingen komponent representerar på egen hand en respondents uppfattning. De 

enskilda komponenterna samspelar med varandra och bildar alla tillsammans en 

helhetsbild av respondenternas uppfattningar om meningen i livet. Samma gäller för 

komponenterna i resultaten från de extroverta och introverta personligheterna. 

Resultatet visar enbart komponenter som återfinns i samtliga intervjuer i respektive 

målgrupp och de är presenterade utan inbördes rangordning. 

 

 

Gemensamma komponenter för alla deltagare 
  

Känna sig älskad. Den här komponenten värderades högt av samtliga respondenter. 

De vill känna sig omtyckta av andra och att personer i deras närhet ser dem som goda 

och pålitliga. Det var även de som respondenterna värderade högt hos andra människor: 

“det är jätteviktigt för mig att jag blir omtyckt och respekterad av de jag älskar, för det 

är ju så jag vill att vår relation ska va, ömsesidig” (12). 

 

Relationer. Respondenterna kände en vilja till att ha nära och kära att upprätthålla 

kontakt med livet ut. Det kan ha varit allt ifrån en livskamrat, förälder eller en vän. Lika 

nu som då, de som följt med under uppväxten men också nya bekantskaper som 

utvecklats under åren. Relationer har handlat mest om att ha ett band till en eller flera 

andra människor som kan betecknas med pålitlighet, ömhet och empati. Deltagarna 

anser att det är viktigt att ha haft socialt stöd genom livet, oavsett vad det har handlat 

om. Relationer är också något som har skapat många traumatiska upplevelser, vid 
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situationer som när respondentens anhöriga har gått bort eller en viktig relation på något 

sätt har tagit slut: “ta vara på dina nära och kära i nuet så länge som det går, man vet 

aldrig när man ligger där med näsan i vädret, död” (9). 

 

Trygghet. Respondenterna värdesätter att känna sig trygg i sin vardag, det vill säga 

att känna sig trygga på jobbet, i skolan, bland människorna som omger dem: “att vara 

trygg är en grundsten i livet, det ger mig ett lugn och det gör att jag orkar med hela mitt 

schema varje dag, om jag skulle känna mig otrygg på ex. jobbet skulle jag nog inte vara 

lika produktiv” (11). Att ha haft tillgång till en social trygghet, att ha kunnat prata med 

människor i svåra situationer och be om råd. Trygghet har också beskrivits med att 

känna att en kan vara sig själv i olika sammanhang och bli accepterad för den som 

personen anser sig själv vara.   

 

Ekonomi. En komponent som spelade en stor roll i de flesta resonemang och 

sammanhang var ekonomi. Den ekonomiska frågan dök ibland upp motvilligt under 

samtalen men visade sig ändå vara en viktig bas i livet för att möjliggöra de flesta av 

deltagarnas idéer med livet. Pengar sågs både som trygghet och frihet. Trygghet för att 

tillgodose de grundläggande behoven såsom ett stabilt boende på önskvärd plats och 

som en frihet för att kunna genomföra projekt, resor, framtidsplaner, möjlighet att unna 

sig i vardagen och kunna ägna sig åt intressen som innebär livsnjutning för 

respondenterna: “Pengar är viktigt så att jag kan göra alla dessa saker och köpa detta 

hus. Inte viktigt med pengar som statussymbol utan det viktiga är att ha pengar för att 

uppnå mina mål” (5).     

  

Vardagslyx. Tillgång till god ekonomi och tid för att kunna unna sig små saker i 

vardagen var samtliga deltagare överens om var en del av livsnjutning. Det som var 

mest förekommande i beskrivningarna av livsnjutning var god mat och dryck, gärna i 

sällskap av sina närmsta vänner: “Spontant häng med en kompis över god mat och några 

glas, det är en skön känsla” (7). “Livsnjutning är att känna sig nöjd med tillvaron. Att 

ha vänner, familj runt om sig. Samt att man har ekonomiska resurser att göra saker som 

man vill, till exempel resa, utveckla sig själv, ha möjlighet att styra över sitt liv. Ha tid 

över att göra saker i vardagen, äta gott, umgås med mera (2).” 

  

Resor. Det värderades högt att ha möjlighet att resa ofta. Vissa föredrog solsemester, 

medan andra valde äventyrsresor. Deltagarna hävdade att det är en drivande faktor att 

arbeta när de vet att de har något att se fram emot, ofta att åka på semester: “jag har 

inga problem med att jobba hårt, speciellt inte om jag belönar mig själv med en kortare 

weekend eller resa efter en intensiv period fylld av typ prestation och stress” (9). Resa 

var också en komponent som deltagarna ansåg var ett sätt till återhämtning: “jag älskar 

att resa det är spännande och avslappnande på samma gång” (8). 

  

Allmänbildning. Det var viktigt för deltagarna att de kände att de hängde med i 

utvecklingen av samhället. Kunskap och att skapa ny kunskap menar de är en känsla av 

välmående och lycka. Detta bland annat för att enklare ha möjligheten att öppna upp 

till samtal i mötet med andra människor men också att diskutera och ha möjlighet att 

påverka i samhället. Respondenterna tyckte att det var viktigt med allmänbildning då 

de ansåg att det var ett sätt att bemöta andra och nya människor på, vilket skulle gynna 

de själva men också samhället. “Jag vet hellre lite om mycket för att enklare kunna ta 

del av intressanta frågor av människor jag möter och ha möjlighet att lära mig nytt” (4). 
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Figur 1. De komponenter som tillsammans bildar den gemensamma uppfattningen om 

vad som ger mening i livet.  
  
  

Komponenter för extroverta 
 

Karriär. Det var viktigt för de extroverta personerna att ha tydliga mål i yrkeslivet 

och de flesta drömde även om eget företagande: “Vill ha rörelse i mitt liv, inget 8-5 

jobb. Gärna något eget företag” (2). Målmedvetenhet där framtiden bör innehålla både 

drömjobbet, familj/barn och resor i kombination med varandra.  Ett arbete med hög 

flexibilitet, ständig utveckling och frihet, gärna kreativt där personen kan styra över 

såväl arbetstider som upplägg: “Jag är målmedveten och skulle bli besviken på mig 

själv om det ej blir såhär” (3). “Om 20 år, kommer jag jobba kvar på samma jobb.  

Utvecklats, bytt roll och få uppskattning för min erfarenhet” (4). Pengar ansågs också 

vara en del av friheten och en drivande faktor för karriärsmålen: “Jag vill gärna starta 

eget företag, resa mycket, och resa med barnen i framtiden. Vill rota mig men ändå vara 

fri så att jag kan resa mycket. Styra min egen tid” (1). 

  

Många bollar i luften. Något extroverta deltagare hade gemensamt var att ha flertalet 

intresseområden och många bollar i luften samtidigt. De ansåg sig vara 

handlingsorienterade och ofta pådrivande i projekt, inte alltid den självklara ledaren 

men med ett gott självförtroende att organisera och leda vid behov: “Jag är inte 

självklara ledaren men gillar att strukturera upp saker och ta ansvar. Det är jag som 

knyter ihop säcken” (3). Respondenterna pratade om såväl projekt på arbetet som 

fritiden och i sociala sammanhang: “Struktur är inget för mig, jag hoppar mellan projekt 

och gör det på mitt eget vis. Jag gillar ordning i kaoset” (2). “Handlingsorienterad 

definitivt. Är den som styr upp saker både inom vän och familjekretsen, lite spindeln i 

nätet” (1). 

 

Nya upplevelser/äventyr. Det behöver hela tiden hända något för de extroverta 

personligheterna. Gemensamt för hela studien är resor, men för dessa deltagare är också 

Känna sig 
älskad

Ha relationerKänna trygghet

God ekonomi Vardagslyx Resor Allmänbildning
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viktigt vilken typ av resa det handlar om: “Min volontärresa till Afrika var bra. (1)” 

Tydligt var att de har rest och testat bo och uppleva olika kulturer och att framtidsplaner 

för nya upplevelser var en självklar del i deras syn på hur livet ska levas: “Jag tycker 

mycket om att resa, upptäcksresor/äventyr, se nya saker, inte bara bada sola en vecka” 

(2). Till denna komponent hör också känslan av frihet som samtliga respondenter 

nämner under intervjun. Från extrovert synvinkel tolkad som frihet till att ha möjlighet 

att uppleva nya saker och förmåga att utföra det. Förmågor som återigen beskrevs som 

tillräcklig ekonomi för att kunna genomföra sina resor samt en god hälsa: “Behöver att 

det händer nya saker. Känslan av frihet är det bästa” (2).   

 

Social trygghet. Trygghet för de extroverta respondenterna handlar i första hand om 

trygga relationer med familj, vänner och livspartner: “Relationer med vänner och 

familj, tryggheten med det är det viktigaste för mig” (4). Flertalet anser sig vara bra på 

att hålla kontakten med människor de bryr sig om och beskriver det som ett givande 

och tagande, något ömsesidigt som är en trygghet att alltid återvända till: “Det är viktigt 

med nära relationer för mig, men att dom kan låta mig var fri och göra det jag vill och 

veta att vi ändå har varandra” (6). “Livskvalitet är att ha relationer, trygga relationer, 

med familjen och nära och kära. Jag är bra på att hålla kontakten med människor även 

fast jag är ute och reser mycket” (2).  Trygghet beskrevs också i form av en stabil 

boendesituation och med en god ekonomi och att ha tillgång till att träffa nya människor 

och möjlighet att leva ett socialt liv. 

  

Geografisk närhet till familjen. Många av de extroverta deltagarna hade gärna valt 

att bosätta sig alternativt vistas utomlands då de alla beskriver det som livskvalitet. 

Dock har de gemensamt att de beskriver sin framtid och livsfilosofi med hur viktigt det 

är att bo nära familj och vänner och att det gjort att de nu är bosatta i Sverige och trivs 

med det. Möjligheten att skaffa ett stort kontaktnät genom att tala samma språk och ha 

många gemensamma kontakter med människor de bryr sig om. De flesta 

respondenterna är födda i mindre städer i Sverige men trivs bättre att bo i en storstad 

som samtliga gör idag: “Jag har alltid velat bo i en stor stad för att det händer mer där. 

Och det gör jag nu. Ibland vill jag bo utomlands men inser att det viktigaste är att vara 

nära vänner och familj och därför vill jag ändå bo i Sverige. De gör mig glada” (6). 
  
 

 

 
 

Figur 2. Komponenter som de extroverta värderade högt och som beskriver deras 

upplevelse av mening i livet, utöver de komponenter som är gemensamma för alla 

respondenter och som visas i Figur 1.  
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Egentid. Den första komponenten som resultatet visade från intervjuerna med de 

introverta är egentid. Det innebar i detta sammanhang att personen anser att hen 

behövde vara ensam för att få ny energi: “jag laddar batterierna genom att vara med 

mig själv, men jag skulle inte kunna ligga ensam hemma sju dagar i veckan, men jag 

vill ha typ två kvällar fria i veckan” (11). Genom detta citat kan det utläsas att en individ 

som besatt en främst introvert personlighetstyp ändå kunde ha stora behov av socialt 

umgänge då hon inte ville ladda sina batterier sju dagar i veckan, då hon ansåg att det 

var för trist och isolerat för henne. Ett annat citat: “jag tycker det är jobbigt att vara 

ensam för länge men jag tycker också att det är jobbigt att vara bland folk för länge, då 

vill jag bara vara själv ett litet tag” (8). Även detta var ett tydligt exempel på att en 

introvert behövde vara ensam för att ladda sina batterier men inte helt utan socialt 

umgänge under en längre tid. 

 

Nära relationer. De introverta intervjupersonerna i denna studie tenderade att 

värdesätta sina nära relationer högt. Detta innebar att samtliga introverta deltagare 

menade att det är viktigt med vardaglig kontakt med familj och nära vänner: “alltså 

familjen är väldigt viktig för mig i min vardag, och de som man kan ge kärlek och de 

som man får kärlek av, min partner” (9). Att umgås med familjen var prioriterat och 

värdefullt: “jag gillar att umgås med min familj och mina syskon, jag trivs väldigt bra 

i deras sällskap. Även om jag bor hos mina föräldrar så tycker jag om att vara med dem 

och ha de nära mig varje dag. Det är dock lite jobbigt att man inte får ensam-tiden” 

(10). 
 

Balans i vardagen. Denna komponent betydde en jämn fördelning av 

vardagssysselsättning och fritidsintressen för att hålla sig fysiskt och psykiskt frisk. Inte 

för mycket av något, utan en jämn tidsuppdelning av de olika sysslorna. För de 

introverta i studien var generellt rutiner en del av livet, och det stöttade balansen som 

de sökte: “viktigast är att jag mår bra och är frisk, att det inte är för mycket stress och 

press utan att man har en balans” (11). Ytterligare citat från studien angående denna 

komponent var “det är skönt att ha rutiner, så man vet hur dagen kan se ut och man kan 

planera, för att få en bra balans” (8). 

  

     Tillit till sin egen förmåga. Denna komponent betydde att respondenterna värdesatte 

att ha ett starkt självförtroende när det var dags att prestera: “jag tycker det är skönt när 

någon säger åt mig vad jag ska göra. Jag hade en rätt sträng uppväxt och då blev jag ju 

tillsagd, sedan hade jag skidåkningen som jag anpassade mig efter och det har jag alltid 

tyckt varit skönt, att ha något tydligt att förhålla mig till som jag kan och har intresse 

för” (12).  Även att ha tydliga delmål och tidsramar förenklade för dem att ha kontroll: 

”när jag vet att jag har stress under en tidsperiod så går jag in för det, jag planerar för 

det och jag kör aldrig på en väg som inte vill ta slut utan jag vet vad som krävs av mig 

(11).”  

 

Nöjda med nuet. De introverta deltagarna uppskattade att vara nöjd med nuet, vilket 

innebar att känna sig bekväm i sin yrkesroll och sin umgängeskrets. Det fanns mål, 

drömmar och ambitioner men var inte speciellt nämnvärt för denna grupp. De unnade 

sig i veckorna genom att bland annat shoppa något eller äta något gott, vilket fick dem 

att känna god livskvalitet. Saker och ting är bra så länge de nära vännerna och familjen 

mår så bra som möjligt: “mår jag själv bra så märker jag att de runt omkring mig mår 

bra och vice versa” (7). Att vara med sin familj var en viktig del i att känna att livet 

hade en god livskvalitet och skapade en tacksam och nöjd känsla hos respondenterna: 
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“att vara med min familj får mig att känna att livet känns väldigt värdefullt och jag vill 

gärna va nära dem. Mår de bra så mår jag bra” (10).  

 

Självreglering. Deltagarna ansåg att det var viktigt att få styra över egna planer och 

att få ägna sitt liv åt det som man själv tycker är givande: “livskvalitet är 

självbestämmande, att man får göra och vara hur man vill utan att någon ifrågasätter 

det” (8). Respondenterna ansåg aspekten av att få vara sig själv och sitt verkliga jag 

utan att trampa någon på tårna var en viktig del av deras livskvalitet: “alla har vi försökt 

vara någon annan någon gång, och det ska jag säga dig, det gör dig inte lycklig alls” 

(9).   
 

 

Figur3. Komponenter som visar de introvertas bild av mening i livet utöver de 

komponenterna som är gemensamma för alla respondenter och som visas i Figur 1. 
 

 

Diskussion 
 

Syftet med den här studien var att hitta gemensamma komponenter hos unga vuxna, 

20-35 år, i vad som är deras uppfattning om meningen i livet. Gemensamt för alla var 

att känna sig älskade, ha relationer, känna sig trygga, ha god ekonomi, få resa, 

vardagslyx och allmänbildning. Syftet var också att se om de fanns några skillnader 

mellan de två målgrupperna extroverta och introverta personligheter och om dessa 

resultat i sådana fall skiljer sig från det allmänna resultatet. Det visade sig att det fanns 

skillnader. De extroverta upplevde utöver det allmänna resultatet att karriär, många 

bollar i luften, nya upplevelser/äventyr, social trygghet och geografisk närhet till familj 

och vänner var viktigt. De introverta hade däremot de gemensamma komponenterna, 

utöver det allmänna resultatet, att få egentid, sina nära relationer, ha en balans i 

vardagen, känna sig tillit till sin egna förmåga, att vara nöjd med nuet och ha en stabil 

självreglering. I studien får vi ta del av självupplevda livssituationer, tankar och 

drömmar inför framtiden. I resultatet framgår det vilka drivkrafter de har och vad som 

anses som de viktigaste beståndsdelarna för att ge livet en mening. 

De komponenter som bildar studiens generella resultat bygger på att livet består av 

en kombination av de samtliga. Precis som Sirgy och Jiyun Wu (2007) skriver, visar 

resultatet att balansen mellan de grundläggande mänskliga behoven och de individuella 

behoven är viktigt för välmående. Komponenten trygghet synkroniserar med samtliga 

komponenter och skulle kunna vara en sammanfattande rubrik för det totala resultatet. 

Trygghet är för respondenterna förknippat med stabila relationer såsom familj, nära 

vänner och partner.  

 

Balans SjälvregleringNära 
relationer

Tillit till sin 
egna förmåga

Nöjda med 
nuet

Egentid
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Respondenterna talar om olika typer av vänskapsrelationer där de understryker att de 

stabila, fasta vännerna betyder mest. Även om de flesta gärna spenderar tid med många 

olika människor, gillar nya bekantskaper osv är de där trofasta, långvariga vänskaperna 

som de menar betyder trygghet för dem och är en av de absolut viktigaste grundstenarna 

i livet. Känslan av att vara älskad och älska tillbaka är en del av tryggheten de beskriver. 

Komponenten relationer beskriver det sociala livet i helhet och spelar en stor roll för 

det grundläggande behovet utveckling. För personlig utveckling behövs ständigt nya 

utmaningar i livet och i det ingår också nya möten med människor. I en 

utvecklingsprocess är stödet från det sociala kontaktnätet en trygghet enligt våra 

respondenter. Som Liam et al. (2016) skriver är socialt stöd också ett skydd mot psykisk 

ohälsa och det faktum förtydligar varför relationer är en av de gemensamma 

komponenterna i vad som anses som meningen i livet.  

Lycka, framgång, gott hälsotillstånd och trygga relationer, upplevelser, resor, 

utveckling är alla scenarion som respondenterna drömt om, drömmer om eller kanske 

till viss del redan uppnått. Ibland kan viljan att nå ett mål, eller glädjen över att ha gjort 

det, bli så stor att det uppstår en rädsla att mista det istället. Rädslan kan övergå till 

ohälsa, till exempel genom ångest och då är stödet från andra, relationer, extra viktig. 

Känslor har stor inverkan och makt vad gäller livsglädjen och styr människan i många 

situationer. Tamir et al.(2017) förklarar att det handlar om att lära sig identifiera sina 

känslor och veta varför de är framkallade. Detta inkluderar både negativa och positiva 

känslor. Man bör alltså känna den känsla som man själv förväntar sig i rådande 

situation. Detta för att på bästa sätt hantera sina egna känslor och sitt beteende i stunden. 

Vardagslyx är i den här studien synonymt med livsnjutning och innebär allt från 

större saker som en resa till mindre vardagssituationer som en god middag eller något 

roligt event, som till exempel en konsert mitt i veckan. Gärna spontana men även mer 

välplanerade situationer. Individuellt valda situationer som frambringar genuin glädje 

och lycka. Dessa tillfällen menar respondenterna är livskvalitet, en stor del av meningen 

i livet och bidrag till livsnöjdhet. Resor blev en egen komponent då det var ett så gott 

som självklart inslag i respondenternas liv. Precis som Amundson et al. (1991) skriver 

menar respondenterna att resa stärker självkänslan och bidrar till personlig utveckling. 

Förutom upplevelsen på plats är det minnen som de bär med sig genom livet som lockar 

fram en speciell känsla när de påminns om den, vilket respondenterna upplever ger 

positiv energi och förhöjd livskvalitet. De ansåg också att själva planerandet inför 

kommande resor är en bidragande orsak till glädje och välmående då det skapar känslor 

förknippade med förhoppning. Det bör påpekas att de extroverta respondenterna talade 

om äventyrsresor och nya upplevelser för varje resa de gör medan de introverta 

respondenterna ansåg att en veckas charterresa till solen var tillräckligt för att 

tillfredsställa dem. 

Ekonomi skulle även den kunna vara underrubrik till komponenten trygghet. Ingen 

såg god ekonomi som en statussymbol utan som en trygghet till grundläggande behov 

samt som en möjlighet att förverkliga sina drömmar. Till exempel att ha möjlighet att 

köpa det där huset, genomföra drömresorna, eller bara kunna unna sig vardagslyx när 

de önskar. Bred kunskap är önskvärt bland de flesta respondenterna. Det anses som 

användbart i sociala situationer då man har lättare att kommunicera med andra, hitta 

samtalsämnen och kan på så vis lära mer genom andra och på så vis utvecklas. Det 

ansågs också vara mycket viktigt med god kunskap, allmänbildning, för att vara en bra 

samhällsmedborgare då respondenterna gillar att diskutera, bilda och uttrycka sina 

åsikter.  
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Skillnader och likheter mellan extroverta och introverta 
 

Studiens resultat visar en skillnad mellan introverta och extroverta personligheters 

uppfattning om vad som är meningen i livet. För de extroverta är karriären en viktig del 

av livet, vilket stämmer överens med Turban, Moake, Yu-Hsien Wu och Cheung studie 

(2017). Resultatet visar att de introverta uppskattar sina nära relationer och de 

extroverta värdesätter äventyr och nya bekantskaper, persondrag som även Jonkman 

(2013) skriver om. De introverta hade också egentid som en komponent medan de 

extroverta ville ha geografisk närhet till familj. Med geografisk närhet menar de flesta 

extroverta respondenterna att bo i samma stad (storstad) för att få ut så mycket socialt 

umgänge som möjligt. Även detta stämmer överens med tidigare forskning där vi kan 

se att extroverta får energi av att vara med andra och introverta gärna vill ha tid för sig 

själv för att få ny energi.  

Balans i vardagen var en annan komponent som dök upp under samtalen med de 

introverta medan de extroverta personerna har en gemensam komponent som är att ha 

många bollar i luften. De extroverta är bra på multitasking och trivs med det, för dem 

är det att ha balans i livet medan de introverta behöver lugn och mer struktur i vardagen. 

Detta bekräftar återigen de olika persontyperna med tidigare studier.  Självreglering 

blev ytterligare en komponent för de introverta. De här deltagarna lägger en stor tyngd 

i att själva få bestämma över sitt liv och vad de vill med det, vilket också kan kopplas 

till en god självkännedom.  

Den komponenten som framställs hos båda personlighetstyperna är trygghet, 

däremot förklarades trygghet på olika sätt. De introverta tyckte att trygghet var att ha 

en stabil plats och en plan för framtiden, men också att omge sig med människor som 

de kände sig bekväma med och som de ansåg sig själva stå nära och känna ordentligt 

och haft i sitt liv en längre tid. Detta gör att denna komponent benämns trygg i sig själv, 

då introverta vill känna att de själva är stabila och har kontroll i umgänget och över 

framtidsplanerna. De extroverta ansåg att trygghet betydde relationer med gamla 

vänner, nya vänner och familj. Därför benämns det social trygghet för de extroverta. 

Mycket då de hittar sig själva genom sociala sammanhang och andra.    

Resultatet visar att de två olika grupperna hade prioriterat och värderar olika 

komponenter i livet. Detta kan kopplas till såväl Jonkman (2013), Turban et al. (2007) 

som till Hui et al. (2015). Eftersom introverta och extroverta personligheter är motsatser 

till varandra inom många områden finns det också en naturlig förklaring till att 

resultatet visade så olika komponenter beroende på personlighetstyp. Komponenterna 

som benämns många bollar i luften och balans är olika, men det finns även en likhet i 

dessa då individen själv bestämmer vad som är balans och obalans i dennes egna liv. 

Bortsett ifrån det allmänna resultatet som gäller alla respondenter oavsett personlighet 

finns det inte många likheter mellan extroverta och introvertas komponenter, beroende 

på att det är de olika personlighetsdragen som avgör upplevelsen av diverse situationer 

och där med rangordnas de olika komponenterna olika.   

  

 

Metoddiskussion 
  

Studiens resultat grundades på intervjumaterialet och semi-strukturerade 

intervjuguiden som innehöll 11 frågor. Tanken var att respondenterna skulle ha 

möjlighet att berätta om sina unika upplevelser, författarna hade räknat med att behöva 

ställa olika följdfrågor beroende på den specifika intervjun och person, detta medförde 

ett mindre tolkningsutrymme åt författarna. Det fanns respondenter som hade behövt 



 17 

mer tid för att besvara frågorna. En lösning på det här skulle kunna vara att de fick 

förbereda sig mer innan intervjun. I detta fall fick dem endast information om var de 

kunde läsa om de ansåg sig själva som extroverta eller introverta, vilket alla inte gjorde. 

De flesta respondenterna hade inte funderat över dessa frågor innan, vilket de 

reflekterade över först under intervjun. Detta gjorde att det var svårt för dem att prata 

om ämnet, som Muijnch (2012) skriver är det mer naturligt för människor att prata om 

konkreta ämnen som hälsa, ekonomi och arbete. Detta ämne kan upplevas som ett 

intrång i det privata och hanteras därmed mycket olika beroende på personlighet. 

Intervjuarna upplevde detta främst vid samtal med de introverta. 

Sett till det aktuella åldersspannet och målgruppen skulle resultatet kunna vara 

generaliserbart på en större population med samma kriterier. Detta då de medverkande 

representerar olika bakgrunder, de är födda och uppväxta på olika platser i Sverige, har 

varierande sysselsättning i dagsläget och hälften är män och hälften kvinnor.  Med detta 

fanns en tanke då författarna ville att studien skulle innefatta intern validitet. Ett 

validitetshot för studien är att det enbart är 12 deltagare, detta på grund av den tidsram 

som var utsatt. För just den här gruppen finns det en stark intern homogenitet, men 

generaliserbarheten skulle kunna bli starkare med fler respondenter. Ett annat tänkbart 

hot mot reliabilitet och validitet var att de öppna frågorna gav för stort utrymme till fri 

tolkning och möjliggör då ett svar som inte är av intresse för studiens aktuella 

frågeställning. Det interbedömarreliabilitetstest som gjordes gav stöd åt stabiliteten i 

tolkningarna.  

Denna studie har givit nya resultat då det finns en skillnad mellan extroverta och 

introvertas upplevelser av vad som är meningen i livet. Det framgår också vad som är 

alla respondenters mening i livet oavsett personlighet. Detta kan vara ett verktyg för att 

enklare förstå och kommunicera med olika individer som är extroverta eller introverta. 

I resultatet finns flertalet citat från intervjuerna för att påvisa och tydliggöra de 

subjektiva upplevelserna och stärka resultatet.  

  

 

Framtida forskning 
  

Förslag på framtida forskning är att se över hur de individuella egenskaperna används 

i personens beteende och vad anledningen till att en människa blir mer introvert eller 

extrovert. Annat som skulle vara intressant att bedriva ytterligare forskning om är hur 

introverta och extroverta upplever sina arbetsplatser. Detta då det i denna studie har 

visats att många normativa arbetskulturer bygger på att deltagarna bör agera med 

extroverta egenskaper. Studien har också visat att de extroverta har ett strakare 

karriärsdriv. Det skulle vara intressant att veta om det finns ett samband mellan 

arbetskulturer och karriärsdriv kopplat till de två personlighetstyperna. 

 

Slutsats 
  

Nya upptäckter i studien är att samma typ av komponent kan ha olika innebörd 

beroende på vem som beskriver och förklarar upplevelserna av fenomenet. Meningen i 

livet är ett individuellt ämne där alla människor kan presentera sitt egna resultat och 

sina vinklar på en gemensam komponent. Eftersom resultatet är anknytande till den 

enskilda respondenten är det betydelsefullt att gå in på djupet när individerna förklarar 

sina upplevelser i intervjuerna. Det är värdefullt att vara medveten om skillnader mellan 

introverta och extrovertas upplevelser. Detta för att kunna tillgodose varandras behov. 

Bredare förståelse för andra individer kan leda till ett mer öppet och empatiskt samhälle. 
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Parallellt med skillnaderna mellan extroverta och introverta framkom många 

gemensamma komponenter som alla respondenterna och tillsammans menar är 

meningen i livet.  
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