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Abstract 

This study is a research on how people describe meaning from themselves in             

relation to our time. For this purpose, psychological areas such as existential,            

positive and religious psychology as well as parts of religion and existential            

philosophy has been utilized. The study’s empirical data has been gathered from            

interviews with four informants who have been recruited through a convenience           

sample at a university in southern Sweden. The material has subsequently been            

interpreted and analyzed based on hermeneutic methodology and thematic         

analysis. What emerged from the study as important for the perception of meaning             

was freedom and the informants' intention to have a future family, on the other              

hand, meaning was not considered a final destination or a goal, but it was              

described as a changing process in which several factors play a role. 
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Sammanfattning 

Denna studie är en undersökning av hur människor beskriver mening utifrån sig            

själva i förhållande till vår samtid. För detta ändamål berörs psykologiska           

områden som existentiell-, positiv- och religionspsykologi samt delar av religion          

och existentiell filosofi. Studiens empiri har framställts via intervjuer med fyra           

informanter som rekryterats genom ett bekvämlighetsurval på ett universitet i          

södra Sverige. Materialet har därefter tolkats och analyserats utifrån hermeneutisk          

metodik och tematiska analys. Vad som framkom i studien som betydelsefullt för            

uppfattningen av mening var frihet och informanternas föresats att ha en framtida            

familj, däremot uppfattades inte mening som en slutdestination eller ett mål utan            

det beskrevs som ett föränderligt förlopp där flera faktorer spelar in.  

 

Nyckelord: Mening, hermeneutik, tematisk analys, existentialism, positiv psykologi  
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Förord 

Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till våra fyra informanter, vars tid och tankar har bidragit 

till studiens empiri och därmed gjort denna uppsats möjlig att skriva. Vidare vill vi tacka vår 

handledare för en god vägledning och visat engagemang, samt andra som hjälpt till och varit 

stödjande under arbetets gång.  
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1.0 Introduktion 

Föreliggande studie faller inom den kvalitativa psykologins domän och dess ändamål är att             

undersöka hur människor i vår samtid beskriver mening utifrån sig själva. Eftersom existentiella             

frågor om vilka vi är och vart vi är på väg är funderingar som människor har begrundat sedan                  

urminnes tider, har det också besvarats av ett flertal olika områden. Inom religioner förklaras              

mening i förhållande till det transcendenta medan de existentiella filosoferna betraktas mening            

utifrån varandet och psykologin utgår i sin tur ifrån ontologiska uppfattningar. 

För att få perspektiv av ontologiska uppfattningar av mening sträcker sig föreliggande            

studie med hermeneutisk metod genom religion och filosofi till psykologin, för att därigenom             

framhäva en insikt i och förståelse för hur mening kan uppfattas av människor i dagsläget.  

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Mening inom religion och religiositet 

När det kommer till den religiösa och teologiska uppfattningen av mening finns det flera olika               

sätt att hantera frågan och mening har en central roll i all religiositet oavsett hur det hanteras                 

filosofiskt. Här kommer de religioner som relaterar till studiens urval hanteras övergripligt som             

illustrativa källor av perspektiv på mening, illustrativa i det avseende att dessa perspektiv ligger              

till grund för och influerar stora delar av människans psykologiska erfarenhet. Även om religion              

och religiositet inte har samma inflytande på det mänskliga tänkandet idag som det en gång hade                

går det inte att bortse från att det är en del av människans sätt att tänka samt av hennes kultur,                    

kanske särskilt i förhållande till mening.  

Först berör vi mening i förhållande till de abrahamitiska religionernas uppfattning som            

den svenska kulturen ursprungligen tillhör genom Kristendomen. Till de abrahamitiska          

religionerna brukar; judendom, kristendom och islam tillskrivas eftersom de hänvisar till samma            

monoteistiska gud och urfader (Abraham), däremot har de skilda uppfattningar om profeter för             

att bara nämna en av flera olikheter. När det kommer till uppfattningar av mening har dock detta                 

delade fundament ett stort inflytande och gör religionerna mer lika än hur de kanske först               

framstår. För även om dessa tre religioner må vara oense rent politiskt och i förhållande till                

profeter kan dem alla enas om att gud, oavsett namn, är det högsta och den allsmäktige skaparen.                 
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De har alla en idé av guds plan och länkar sina profeter historiskt vilket i sin tur gör att mening                    

blir på ett eller annat sätt sammanlänkat med gud och världen rent materiellt. Därav blir mening                

för alla tre religionerna att söka förståelse för och fullfölja guds plan genom respektive profet               

och/eller teologi och den slutliga meningen blir därmed himmelriket och återförenandet med gud             

(Andersson & Sander, 2015; Ceba, 2011).  

Varför det är värt att nämna karma och österländsk religiositet överhuvudtaget i en studie              

från Sverige har ett flertal anledningar varav de huvudsakliga är; media, urbanisering,            

sekularisering, nyreligiositet och globalisering. Karma som koncept är en del av modern svensk             

kultur, vilket är intressant eftersom nästan allt pekar på att Sveriges befolkning är mer              

sekulariserade idag finns det mycket som talar för att religion och religiositet snarare ändrar form               

än håller på att försvinna (Geels & Wikström, 2017). Stora delar av dessa nyare religionsformer               

hämtar en ansenlig mängd inspiration och influenser från det österländska tänkandet. Trots att             

inte särskilt många tillhör nyreligiösa rörelser finns där alltid den inspiration, de idéer och det               

inflytande människor själva hämtar från öst genom media, internet eller liknande källor.            

Exempelvis är det inte helt ovanligt att en kristen, agnostiker eller en ateist använder ordet karma                

för att beskriva delar av sin tro (Frisk, 1998, 2013). Karma kan direkt översättas till handling och                 

är ett centralt begrepp inom österländsk religion och filosofi där det är direkt kopplat till tron på                 

reinkarnation/själavandring. Det är främst buddhismen västvärlden tänker på när vi hör eller            

använder begreppen reinkarnation och karma. För buddhismen betraktas karma som något av en             

kosmisk lag om orsak och verkan, som menar att det som en människa gör kommer påverka                

senare återfödelser. Handlingar med avsikt eller intentioner som grundar sig på okunskap eller             

begär, vilket leder till lidande, detta genererar således mer karma som påverkar senare             

inkarnationer (Jacobsen, 2002).  

I religionspsykologi boken Den religiösa människan (Geels & Wikström, 2017) förklaras           

att människan hämtar tolkningsmönster från sin samtida kultur och i förhållande till västvärldens             

kulturella inflytande har en samhällelig sekularisering inträffat som för med sig en marknad och              

efterfrågan av mer individuella livsåskådningar. Detta kan ses i mer sekulära länder som Sverige              

där människor har gått från mer ideologiska och religiösa institutioner till mer individualistiska             

förhållningssätt. Denna individualisering leder i sin tur till en omstrukturering av inte bara             
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religiösa värderingar utan även av livsåskådningar och betydelser av mening i allmänhet (Geels             

& Wikström, 2017).  

 

1.1.2 Existentialism och mening 

Det existentiella perspektivet, som idag även används i psykologin, sträcker sig över hundra år              

tillbaka och härstammar ursprungligen från filosofin och pionjära tänkare som exempelvis           

Kierkegaard, Nietzsche och Heidegger (Koole, 2008). Dessa filosofer var tidiga med att bland             

annat sammanlänka frågan om mening med individen och begrunda ämnen som ångest, nihilism,             

vilja, frihet och moral för att bara lista ett fåtal. Det är deras intresse för människans varande i                  

världen, med andra ord deras fokus på den mänskliga existensen, som enar dem och andra under                

benämningen existentialism (Koole, 2008).  

Vi kommer titta närmare på hur existentialismen relaterar till mening, och andra områden             

som berör mening, genom filosoferna Albert Camus (1913-1960) och Jean-Paul Sartre           

(1905-1980), två franska existentialister och självutnämnda ateister (Camus, 2005; Sartre, 1966).           

Av dessa två är Sartre den mest inflytelserika, han myntade bland annat begreppet existentialism              

och det är huvudsakligen från hans skrivande som existentialismen kommit till att få det              

inflytande som det ännu har inom filosofi, kultur och psykologi.  

Först vänder vi oss däremot till Camus eftersom han tydligt och utförligt hanterar frågan              

om mening som existentialist, i sin filosofiska essä vid namn The Myth of Sisyphus (Camus,               

2005). I det verket drar Camus slutsatsen att frågan om livets mening är en av de mest angelägna                  

för människan att söka svar på och han utforskar genom boken frågan om mening genom               

områden som religion och olika förhållningssätt till världen (Camus, 2005). Det som            

framkommer i Camus essä är att han lyfter fram möjligheten av att det kan vara människans                

bemötande av frågan om mening som skapar problem för hur den besvaras. Han framför att om                

mening ska ha någon betydelse behöver det identifieras av en individ i sitt eget liv och för sig                  

själv eller också kommer det inte att vara möjligt att identifiera alls. Camus är ateist men                

erkänner att han inte kan veta om där finns en högre mening som står över det mänskliga                 

tillståndet, allt han vet är att det är omöjligt för honom att veta här och nu; “What can a meaning                    

outside my condition mean to me? I can understand only in human terms.“ (Camus, 2005, s.49). 
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I boken Existentialismen är en humanism (1966) summerar Sartre sitt existentialistiska           

förhållningssätt, och här kommer delar ur hans filosofi lyftas fram eftersom den berör områden              

som är relevanta för människors uppfattningar av mening. En av hans mest centrala filosofiska              

teser är den om frihet, enligt Sartre är människan villkorslöst fri eftersom där inte är någonting,                

ingen essens, som föregår existensen utan människan skapar sig själv och sin existens genom de               

val hon gör. Vi är fria individer men genom de val vi gör förhåller vi oss till världen och vår                    

omgivning genom de värderingar valen speglar, inte bara för oss själva utan för hela              

mänskligheten (Sartre, 1966). Sartre menar att eftersom människan är medveten om sig själv och              

kan se att andra människors val har inflytande på henne kan hon också utläsa att hennes val har                  

konsekvenser för andra. I denna insikt grundar sig Sartres moral, han förespråkar ingen särskild              

moralfilosofi utan menar istället att genom denna insikt har människan ett visst ansvar gentemot              

sina medmänniskor, en slags plikt att engagera sig i sin omgivning. Därmed blir också              

engagemang särskilt viktigt för Sartres existentialism; han menar att människan förverkligar sig            

själv och en viss typ av mänsklighet i förhållande till det kulturella sammanhang där individen               

befinner sig och genom den bindande kraften i individens engagemang (Sartre, 1966). 

Sartre (1966) och Camus (2005) har snarlika existentiella förhållningssätt dock går det            

inte att likställa dem helt, däremot när det kommer till frågan om mening kan de enas bakom att;                  

mening i form av att hoppas på något annat än det som är, är meningslöst. Om mening ska ha                   

någon betydelse eller mening överhuvudtaget behöver den förnimmas och upplevas av           

människan i dennes existens här och nu, ingen annanstans. 

 

1.2 Teori 

1.2.1 Autonomi, isolering och alienation 

I en rapport skriven av Hicks, Seto och Kim från 2014 granskas upplevelser av mening i livet                 

genom den positiva och existentiella psykologin. I rapporten framkommer att människor har en             

generell tendens att se sina liv som meningsfulla, och om deras meningsbild skulle rubbas              

uppvisar människor en stor motivation till att återskapa en fungerande meningsbild. Oavsett            

denna starka drivkraft beskriver många ändå en känsla av meningslöshet i sina liv. Eftersom              

mening som koncept är något många har svårt att uttrycka beskriver Hicks et al. (2014) att                
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mening med livet vanligtvis beskrivs i psykologin utifrån två aspekter; Varav den första är en               

motiverande aspekt som berör hur människor tillskriver personlig betydelse samt mening till sin             

situation och omgivning, den andra aspekten har en kognitiv infallsvinkel och benämns som             

sammanhang (coherence). 

Utifrån motivationsaspekten kan människor uppleva meningslöshet i sina liv om de           

upplever en frånvaro av en tydlig mening och betydelse. Denna syn står i relation till Viktor                

Frankl (Hicks et al., 2014) som beskriver meningslöshet som ett “existentiellt vakuum”, vilket är              

ett fenomen som beskrivs utifrån den subjektiva upplevelsen av tomhet, tristess och apati. Om              

dessa upplevelser får en ökad närvaro upplever individer generellt mer känslor av mållöshet och              

kan få ett mer cyniskt förhållningssätt till livet samtidigt som de brukar ifrågasätta om deras               

handlingar har någon mening (Hicks et al., 2014).  

Från det kognitiva perspektivet upplever människor meningslöshet när de inte kan känna            

något sammanhang i sina liv. Kognitiva mentala representationer är nödvändiga för att koppla             

ihop diverse händelser, fenomen och förhållanden med varandra för att uppleva en känsla av              

helhet, flöde och sammanhang i livet. Meningslöshet upplevs vanligtvis när individen tappar sin             

förbindelse och sitt sammanhang med omvärlden vilket kan resultera i en kollaps av dennes              

världsbild och grundläggande förståelse av sin tillvaro. Det är viktigt att komma ihåg att även om                

meningsfullhet och meningslöshet ofta placeras som motpoler till varandra betyder inte det            

nödvändigtvis att avsaknaden av den ena resulterar i det andra. Att ha ett tydligt mål och något                 

att sträva efter kan exempelvis öka upplevelse av mening i livet men en frånvaro av detta                

behöver inte nödvändigtvis resultera i meningslöshet (Hicks et al., 2014). 

Rapporten lyfter även upp tre viktiga områden för individens upplevelse av mening:            

autonomi, social isolering och självalienation. Med autonomi menas friheten att agera och ta             

beslut efter individens egna interna motivation och är ett av de mest fundamentala mänskliga              

behoven. När individen upplever att dennes handlingar är en konsekvens av externa krafter eller              

auktoriteter tappar personen sin känsla av kontroll i livet och upplever att dennes handlingar har               

ingen mening längre (Hicks et al., 2014). 

Som sociala varelser blir samhörighet och känsla av förbindelse med andra ett            

grundläggande behov för oss människor. Social isolering hotar vår uppfattning av mening och             
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psykiska välmående genom känslor av ensamhet. Närhet för någon annan behöver inte            

nödvändigtvis enbart innebära familj eller romantisk partner men dessa två områden har visat sig              

ha en större påverkan på yngre vuxna för deras upplevelse av mening i livet (Hicks et al., 2014).                  

Däremot har ensamhet en ledande roll i personlig utveckling enligt Yalom (Hicks et al., 2014)               

som menar att det kan vara avgörande för vissa människor att erfara isolering och ensamhet för                

att nå självutveckling. Detta polariserade närmande av ensamhet lyfts även upp av Maslow             

(Winston, 2016) som påpekar den paradoxala naturen av en sund individ. Individens natur blir              

paradoxal eftersom den integrerar värderingar och drag som går emot varandra, som exempelvis             

att föredra att vara ensam men samtidigt uppskatta djupa och meningsfulla relationer. 

Termen självalienation innebär att en individ har förlorat sin uppfattning av sin självbild             

och identitet. När individen inte längre kan förstå sig själv och sätta upp personliga mål kan det                 

resultera i känslor av meningslöshet, och tillsammans med känslor av alienation till sig själv kan               

individerna även uppleva en inre tomhet (Hicks et al., 2014). 

 

1.2.2 Framtiden och självförverkligandet 

I artikeln An Existential-Humanistic-Positive Theory of Human Motivation (Winston, 2016) som           

bemöter kritik framförd gentemot Abraham Maslows teori om mänsklig motivation utifrån           

dagens litteratur, för att försvara teorin och anpassa dess nyckelbegrepp till en modern kontext.              

Winston (2016) framför en integrerad teori om mänsklig motivation genom att dra paralleller             

mellan Maslows behovstrappa, Seligmans definition av lycka och Kierkegaards beskrivning av           

förtvivlan. För denna studies syfte kommer enbart tankarna kring de två första teorierna att              

beröras (Winston, 2016). 

Maslows behovstrappa delas oftast in i fem kategorier; fysiologiska behov,          

trygghetsbehov, sociala behov, behov av uppskattning och självförverkligande behov (Winston,          

2016). De fyra första kategorierna beskrivs som brist behov eftersom individen är driven att              

tillfredsställa dem medan det självförverkligande behovet benämns som ett utvecklande behov           

eftersom individen inte drivs mot det utan snarare känner en vilja att uppfylla det. Detta innebär                

en kvalitativ skillnad i behoven eftersom i fallet av brist behov så måste ett tidigare stadie mättas                 

för att nästa ska uppenbara sig, därav blir brist behoven motiverande till vissa beteenden medan               
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det utvecklande behovet snarare ligger i individens vilja att utvecklas och förverkliga sig själv              

(Winston, 2016). Därav blir den sista behovskategorin särskilt relevant för denna studies            

undersökning eftersom personlig utveckling och självförverkligande har tydliga korrelationer         

med känslan av frihet samt upplevelsen av mening (Schnell, 2010).  

I många sammanhang beskrivs det ideala livet utifrån de behov en individ har i dagsläget.               

Exempelvis kan människor som upplever mycket stress i sina liv på grund av studier eller arbete                

idealisera en framtid där de har stadgat sig och lever i lugn och ro. Däremot förändras denna                 

ideala framtidsbild ständigt som konsekvens av händelser i livet, då en människas behov             

tillfredsställs tenderar nya behov att uppstå. Detta resulterar i att individer inte nödvändigtvis blir              

tillfredsställda av förverkligandet av sitt föreställda idealiv. Ett empiriskt grundat exempel på            

detta är föräldraparadoxen som hänvisar till fenomenet som flera upplever i form av en stark               

känsla av att vilja bli föräldrar medan föräldraskap inte nödvändigtvis leder till en upplevelse av               

lycka eller vad de faktiskt vill (Winston, 2016). 

Seligman (Winston, 2016) förklarar att det finns tre huvudvägar till lycka; det behagliga             

livet, det goda livet och det meningsfulla livet. Individer som föreställer sitt idealiv efter det               

behagliga livet försöker främst att utöka sitt nöje och sin vällust samtidigt som de eftersträvar att                

undvika lidande. Detta får inte missuppfattas som egocentrisk girighet eftersom det behagliga            

livet inte talar om moral utan snarare om en uppfattning av mening och lycka med fokus på                 

befintlighet snarare än ambitioner. Det goda livet innebär i sin tur att individen söker lycka               

genom att använda sig av sina förmågor och egenskaper för att utvecklas inom olika områden               

som karriär, relationer eller hobby. Detta målorienterade liv lutar inte endast mot höga positioner              

som exempelvis VD på ett företag eller elitidrottare utan kan också omfatta mål som att bli                

förälder eller ta en examen. Till skillnad från det behagliga livet är det goda livet mer                

målorienterad eftersom lycka istället uppnås genom att gå in i vissa roller i samhället, där värden                

huvudsakligen stipuleras från ett sammanhang utanför individen. Den person som vill leda ett             

meningsfullt liv söker att bidra till ett högre syfte men detta innebär inte enbart välgörenhet eller                

volontärarbete utan kan också inkludera bidrag till kultur och vetenskap. Detta meningsfulla liv             

ställer krav på autenticitet för individen, med vilket menas att intentionen med dennes             

handlingarna måste vara ärliga och de behöver tillföra en mening på ett högre plan för individen.                
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En person som donerar en förmögenhet eller uppfinner ett botemedel till en sjukdom behöver              

inte nödvändigtvis känna att hen lever ett meningsfullt liv om handlingen görs för personlig ära               

eller inkomst. Det är viktigt att ha i åtanke att upplevelsen av meningsfullhet inte är exklusivt                

bundet till Seligmans definition av det meningsfulla livet. Dessa tre vägar till lycka är inte               

motsatser till varandra eftersom att öka nöjet med sitt liv, vilja minska på lidande och/eller uppnå                

en framgångsrik karriär är något de flesta vill. Däremot bemöter det istället vad individer              

betraktar som meningsfullt och hur deras framtidsbild reflekterar över vad som är betydelsefullt             

för mening och lycka (Winston, 2016). 

 

1.3 Syfte och forskningsfråga 

Studiens syfte är att undersöka hur människor i vår samtid definierar mening och därigenom vad               

som betraktas som meningsfullt. Eftersom mening oftast studeras utifrån ett kontextuellt           

sammanhang görs majoriteten av undersökningar om mening i förhållande till forskningsfrågor           

som exempelvis; “Mening med förhållanden?” eller “Hur finner människor mening efter psykisk            

ohälsa?”. Därav ämnar föreliggande studie att påbörja en grund för undersökning av mening i sig               

själv och utifrån en explorativ-kvalitativ vetenskaplig ansats undersöka, tolka samt analysera           

uppfattningar av mening och hur de beskrivs av studenter på ett mellanstort universitet i              

sydsverige. 

Genom föreliggande bakgrundsinformation och litteratur är studiens Forskningsfråga:        

Hur beskriver människor mening i förhållande till sig själva i vår samtid?  

 

2.0 Metod 

2.1 Deltagare 

En central fråga för varje studie är den om undersökningens deltagare; d.v.s. urvalsfrågor som              

vilket antal deltagare som ska ingå, från vilken population dessa ska hämtas samt med vilken               

urvalsmetod.  

För att nå denna fördjupade insikt i förhållande till tidsramen för studien beslutades i              

samråd med studiens handledare att längre intervjuer med fyra informanter vore önskvärt och             

inte fler eftersom det riskerar att göra materialet svårhanterligt (Kvale & Brinkmann, 2014). I              
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förhållande till kriterier för undersökningens urval var studiens disposition att egentligen har alla             

människor en uppfattning av mening, men för att identifiera uppfattningarna med samtiden            

hamnade fokus på yngre vuxna, 20 - 29 år, samt av praktiska skäl kontaktades studenter. Dessa                

personer antas vara tillräckligt gamla för att ha en uppfattning om mening samtidigt som de               

befinner sig i en åldersgrupp som representerar dagens kulturella klimat. För att uppfylla dessa              

kriterier har ett ändamålsenligt bekvämlighetsurval använts och fyra informanter förvärvats vilka           

presenteras nedanför. 

 

2.1.1 Informant 1 (I1) 

Studiens första informant, I1, är en kvinna på 24 år som studerar ett program inom humaniora på                 

ett universitet här i Sverige. Hon har utländsk bakgrund och anlände till Sverige med sin familj                

som flykting vid sju års ålder. I dagsläget bor I1 med sin sambo vilket hon gjort så länge hon                   

studerat, och hennes kontakt med föräldrar och syskon har minskat.  

I1 tar helt avstånd från religion och beskriver sig som icke-troende, däremot berättar hon              

att hennes familj identifierar sig med en mindre religion med kristna rötter och gnostiska inslag.               

Hon förklarar dock att ingen i familjen har varit varken praktiserande eller direkt religiös under               

hennes uppväxt, utan hon menar att familjemedlemmarna är sekulära oavsett hur de identifierar             

sig.  

 

2.1.2 Informant 2 (I2) 

I2 är en kvinna på 22 år som i nuläget skriver en masteruppsats inom vetenskapsområdet               

humaniora. Hon har utländsk bakgrund och kom till Sverige vid fyra års ålder med sin familj från                 

Bosnien. I dagsläget har I2 flyttat för att studera och bor i en annan stad än sin familj men hon                    

förklarar att hon står sina föräldrar, syskon och stora delar av sin släkt väldigt nära.  

I2:s familj är sekulära muslimer men de flesta har fortfarande en muslimsk troende             

gudsbild, särskilt farföräldrarna, och när I2 var yngre var hon delaktig i religiösa sammanhang              

med familjen. Idag anser I2 att hon inte längre är religiöst aktiv men är troende, dock inte längre                  

på samma gudsbild som sin familj utan är idag snarare agnostiker.  
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2.1.3 Informant 3 (I3) 

Den tredje deltagaren, informant I3, är en man på 22 år som studerar sin näst sista termin inom                  

humaniora. I3 har vuxit upp i en mindre ort i Sverige, hans föräldrar är skilda men det är inte                   

något som han känner har påverkat honom negativt under uppväxten. Han har en yngre bror, en                

äldre syster och berättar att han står nära alla sina familjemedlemmar. För tillfället studerar I3 i                

samma stad som sin syster och bor ibland därför med henne, annars bor han med sin sambo i en                   

annan stad närmare sina andra familjemedlemmar.  

I3 identifierar sig själv explicit som ateist och förklarar att han samt hela hans familj har                

gått ur kyrkan och de har alltid under hela hans uppväxt varit sekulära. I den nära släkten är det                   

endast hans mor och farföräldrar som ännu har kvar en kristen tro.  

 

2.1.4 Informant 4 (I4) 

Studiens sista informant, I4, är en man på 29 år som studerar ett program på ett universitet med                  

inriktning mot bygg. I4 har utländsk bakgrund och anlände till Sverige vid mycket ung ålder med                

sina föräldrar och äldre syskon. Han står mycket nära hela sin familj, till vilken han även räknar                 

in stora delar av släkten som exempelvis sina kusiner. Nu samtidigt som I4 studerar bor han i en                  

annan stad än den där han vuxit upp med sin familj men de har fortfarande bra kontakt.  

I4:s far är diakon i en katolsk kyrka och hans familj är katoliker, när han var yngre delade                  

I4 även sin familjs tro och hjälpte till i den kyrka där familjen är aktiv och fadern arbetar. Idag,                   

eller sedan han börjat studera, tar I4 dock avstånd från kristendomen och är skeptiskt inställd               

gentemot de abrahamitiska religionerna. Han är däremot inte ateist utan tror på någon form av liv                

efter döden men är tveksamt inställd till de gudsbilder han känner till.  

 

2.3 Instrument 

Studiens datainsamlingsmetod är semistrukturerad-forskningsintervju som spelats in med hjälp         

av en mobiltelefon. Efter intervjuerna har materialet transkriberats och därefter tolkats samt            

analyserats utifrån hermeneutisk metodik och tematisk analysmetod.  
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2.3.1 Tematisk analys 

Studiens tematiska analys är enligt Langemars (2008) metod som består av sju steg; varav det               

första är att transkribera materialet, det andra är att analysera materialet och markera nyckelord.              

Det tredje är att sortera citat ur transkriberingen till tillfälliga teman, det fjärde är att återigen                

analysera och sammanfatta texten under respektive tema och det femte är att definiera             

preliminära teman till en slutgiltlig definition och benämning av respektive tema. Det sjätte             

steget är att förklara materialet under varje tema med exempel och/eller citat och avslutningsvis              

det sjunde steget är att relatera de teman som identifierats med varandra till en sammanhängande               

helhet genom de teorier som används (Langemar, 2008). Egentligen är punkterna ett till sex              

tillräckliga för att ge den deskriptiva förklaringen studiens forskningsfråga efterfrågar, men det            

sjunde inkluderas för att avgränsa svaret på frågan om mening samt relatera materialet till              

studiens teorier.  

En tematisk analys genomförs vågrätt, dvs. att respektive intervju efter transkribering           

tolkas och analyseras samtidigt för att därefter framställa teman ur studiens data. Syftet med en               

tematisk analys är att rubriksätta empirin i underteman för att ge en tydligare struktur för det som                 

undersöks. Det är av vikt att tematiseringen är relevant för det som undersöks samt att respektive                

undertema angränsar till huvudtemat utan att de överlappar varandra. Teman kan vara konkreta             

eller mer deskriptiva, abstrakta eller tolkande emellertid behöver varje tema vara           

sammanhängande med studiens teorier och empiri (Langemar, 2008). 

 

2.3.2 Hermeneutik 

En hermeneutisk undersöknings studieobjekt är människors livsvärldar, d.v.s. hur individer          

beskriver sina uppfattningar av dessa och sig själv. Hermeneutisk metod eftersträvar att nå             

förståelse för dessa livsvärldar genom att tolka de språkliga beskrivningar som individer ger av              

sin uppfattning (Langemar, 2008). Ergo eftersträvas förståelse genom tolkning som i denna            

studie tillämpas på de beskrivningar av mening som framkommer i empirin. I hermeneutik är              

tolkning den främsta metoden som används för att införskaffa förståelse samt rättfärdiga            

förståelsen av de livsvärldar som studeras, i hermeneutik utgår oftast de tolkningar som görs från               

en eller flera teorier. Denna studie utgår exempelvis från att relationen mellan en individs              
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uppfattningar eller föreställningar av världen är begreppslig samt relativistisk, vilket innebär att            

om en uppfattning av en livsvärld ändras påverkas även individens alla andra begreppsliga             

uppfattningar. Den hermeneutiska teorin är därmed holistisk, eftersom en människas livsvärld           

och föreställningar alltid relaterar till vederbörande individ som helhet och går därför inte att              

beskrivas som oberoende av varandra. Den relativistiska teorin menar även att kunskap är             

begreppslig, och således är den hermeneutiska tolkningen och teorierna som används alltid            

influerad av teorianvändarens egen bakgrund samt historiska och sociala sammanhang          

(Ståhlberg, 2004). Forskarens egna kunskaper präglar tolkningen av de livsvärldar som studeras            

och vad som sker är en sammansmältning mellan forskarens förförståelse och livsvärlden som             

tolkas, en s.k. horisontsammansmältning. Eftersom inflytandet av forskarens egen förståelse inte           

går att förbise, särskilt i kvalitativa studier, innebär det att denna sammansmältning mellan             

forskarens förståelse och individen som tolkas blir det resultat som hermeneutisk undersökning            

eftersträvar. Att få en fullständig förståelse för en individ eller göra en perfekt tolkning av en                

människa blir således omöjlig emedan vi alltid kommer färgas av vår egen förförståelse i              

förhållande till det som tolkas (Ståhlberg, 2004).  

 

2.3.3 Intervjuguiden 

Som instrumentellt hjälpmedel till studiens intervjuer användes en halvstrukturerad         

intervjuguide (se bilaga 2). Guiden består kort sammanfattat av tematiska direktiv och            

exempelfrågor som kan anpassas för att ställas i intervjusituationer. Olika intervjuer skiljer sig             

många gånger åt metodiskt i förhållande till hur öppen studien i fråga är eller kan vara om sitt                  

syfte (Kvale & Brinkmann, 2014). I fallet av denna studie kunde både syftet med studien och                

forskningsfrågan hållas helt öppet och därför står också forskningsfrågan överst i guiden.            

Intervjuguiden sammanställdes med hjälp av direktiv hämtat från litteratur och tidigare studier            

samt i samråd med kollegor och studiens handledare. 

 

2.4 Procedur 

Deltagarna rekryterades enskilt och utan relation till varandra genom ett bekvämlighetsurval           

utifrån kollegors bekantskapskretsar på ett universitet i södra Sverige. När informanterna           
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kontaktades gavs en kort presentation om oss som genomför studien samt om undersökningens             

syfte varefter de tillfrågades om de vill delta i en intervju. I samband med respektive               

intervjutillfälle gavs en beskrivning av vetenskapsrådets fyra etiska principer och ett           

informationsblad delades ut med våra kontaktuppgifter (se bilaga 1). Innan respektive intervju            

påbörjades efterfrågades varje deltagare att ge sitt muntliga godkännande att delta i            

undersökningen. Efter första intervjun utförts kontaktades och efterfrågades nästa informant om           

denne ville medverka, när första intervjun var färdig bokades och genomfördes resterande            

intervjuer successivt under spannet av två veckor. Alla intervjuer genomfördes på allmänna            

platser och varade mellan 70 till 85 minuter. Sammanlagt utfördes fyra intervjuer varav två              

kontaktades muntligt på en allmän plats och de andra två via mail. 

Eftersom varje intervju utfördes enskilt gav det oss tid till att reflektera över vår              

intervjumetod samt utveckla den mellan varje möte. Däremot var det inget som förändrades i              

intervjuguiden då det är viktigt för studiens syfte att hålla guiden flexibel och inte förankra den i                 

alltför strikta formuleringar (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

2.5 Etik 

Deltagarna informerades muntligt om studien och dess syfte samt om vetenskapsrådets etiska            

principer. Deltagarna fick också ett informationsblad med information och våra kontaktuppgifter           

ifall de skulle vilja avbryta sitt deltagande eller ha vidare frågor. I kvalitativa studier och               

synnerligen i intervjusituationer kan oväntade händelser utspela sig, som exempelvis att en            

informant delar känslig information. Därmed blir det särskilt viktigt att visa respekt och hänsyn              

för intervjupersonernas känslor och integritet (Kvale & Brinkmann, 2014). Med detta i åtanke             

genomfördes studien enligt vetenskapsrådets etiska principer, och hur det användes beskrivs i            

följande stycken. 

 

2.5.1 Informationskravet 

Deltagarna informerades om vilka vi är som utförde undersökningen, om studiens syfte och om              

hur deras involvering kommer se ut. Vidare fick deltagarna veta hur intervjumaterialet förvaras,             

hur deras identitet skyddas samt att deras medverkan är helt frivillig. Detta förklarades noggrant              
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samt informerades deltagarna om att de har möjligheten att när som helst välja att avbryta sitt                

deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

2.5.2 Samtyckeskravet 

För att delta i undersökningen behöver de efterfrågade parterna ge sitt samtycke            

(Vetenskapsrådet, 2002), detta erhölls muntligt i samband med att vi presenterade oss och vår              

studie samt innan varje intervju påbörjades. 

 

2.5.3 Konfidentialitetskravet 

Anonymitet måste garanteras i varje studie (Vetenskapsrådet, 2002), och för att garantera detta             

har ett antal åtgärder vidtagits som; allt intervjumaterial (inspelningar och transkriberingar) har            

enbart hanterats av oss skribenter samt förvarats på ett säkert sätt. Namn, id-nummer och all               

annan känslig information som kan kompromissa anonymiteten hos deltagarna har även           

redigerats till punkten av att informanterna inte kan identifieras.  

 

2.4.4 Nyttjandekravet 

Det insamlade empiriska materialet har endast använts till studiens syfte och efter uppsatsen blev              

fulländad och färdigskriven förstördes materialet för att undvika att det hamnar i fel händer eller               

används för kommersiella syften (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

3.0 Resultat 

Det övergripande huvudtemat som analyserats är som forskningsfrågan antyder mening, och när            

studiens informanter förklarade sina uppfattningar av mening beskrevs det främst i relation till             

områden som; religion, frihet, självständighet, vänner, familj, en framtida familj, ansvar,           

skyldigheter, samhället m.fl. Efter analys av studiens empiri sorterades dessa områden in i fem              

underteman för att ge struktur kring hur informanterna beskriver att de uppfattar mening, dessa              

fem underteman är; Religiositet, Existentialism, Social inverkan, Framtida familj och Moral.  

Studiens första undertema är delvis teoristyrd eftersom Religiositet var något          

informanterna fick frågor angående i intervjusituationen. Däremot var religiositet också något           
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som framkom självmant i förhållande till informanternas bakgrund samt hur de beskrev sina             

uppfattningar av mening i form av tro/icke-tro och åsikter om religion. Temat Existentialism i sin               

tur används som ett samlingsbegrepp för de språk och åsikter deltagarna använder och förmedlar              

i förhållande till mening. Informanterna identifierar bland annat mening som en individuell            

angelägenhet och menar att koncept som frihet och självständighet är nödvändiga för deras             

uppfattning av mening. Social inverkan framkom i förhållande till hur respektive informant            

beskrev att deras meningsbild har förändrats genom livet och fortfarande gör, främst som en              

konsekvens av deras sociala omgivning. Temat Framtida familj var det tema som var mest              

påtagligt eftersom alla informanter uttryckte en stark vilja att ha barn och en egen familj.               

Informanterna identifierade till stor del mening just med den viljan, och hade svårt att föreställa               

sig en meningsfull framtid överhuvudtaget utan barn och en egen familj. Studiens sista analytiska              

tema, Moral, är angränsande till informanternas uppfattning av mening i flera avseenden, då             

deras beskrivningar av mening flera gånger hanterade moralfrågor och deras uppfattningar om            

etik. Exempelvis beskrevs mening i förhållande till människans olika skyldigheter och plikter,            

gentemot sig själv, samhället och naturen.  

 

3.1 Tema A - Religiositet 

Ingen av informanterna identifierar sig med någon specifik religion men både I2 och I4 uttryckte               

att de tror att det finns något mer bortom eller utöver den materiella världen. I4 uttryckte sig                 

väldigt skeptisk till organiserad religion men uttalade sig om att han tror det finns en högre kraft.                 

Han förklarar det med orden “det finns en högre makt men jag tror inte det är vårt uppdrag här                   

på jorden att veta eller att tillbedja det”, och hans skeptiska uppfattning är att de organiserade                

religionerna snarare är mer politiska än spirituella. Han förklarar också att han tror eller hoppas               

på att det finns någon form av struktur i livet efter döden där människor belönas eller bestraffas                 

för goda respektive onda handlingar. Det goda och onda är beskrivningsord som informant I4              

använder flera gånger genom intervjun men utan att ge någon vidare definition av betydelsen av               

ont eller gott. Han förtydligar sin bild av efterlivet med att han inte nödvändigtvis tror på en                 

himmel eller ett helvete utan han tror på det mer i gestalt av ett karma system.  
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I2 uttryckte sig mer åt det agnostiska hållet och är tydlig med att hon inte vet om det finns                   

något. Hon är öppen för konceptet av religion och lutar mer åt det troende hållet än det ateistiska                  

eftersom, hon förklarar “jag tror vi är mer än bara celler och nervsignaler”, och hon berättade                

även att hon inte tror något händer av en slump. Hon tar däremot avstånd från konceptet karma                 

eftersom hon inte tror att det är någon kosmisk balans som leder allting utan hon hänvisar istället                 

till individers egna handlingar och intentioner. I2 utvecklade sin ställning med att hon lutar mer               

mot en troende position för att det ger henne en trygghet eftersom tankar på döden är något som                  

hon kan få en oro och ångest över samt att det är ett ämne som hon inte tror någon tycker om att                      

tänka på. Däremot går hon inte hela vägen mot religion eftersom hon helt enkelt inte kan avgöra                 

om det har något sanningsvärde. 

I1 och I3 däremot uttryckte sig som helt icketroende och I3 beskriver sig även som ateist.                

Däremot uttalar sig I3 positivt gentemot religion och betraktar det som något enande för              

människor, han lyfter särskilt upp religiösa högtider och traditioner för det ändamålet. Han             

beskrev att i flera religioner finns där ett slags gemensamt lidande i form av högtider som                

exempelvis att fasta men att här i Sverige har vi inte längre det;  

“... Många religiösa högtider går ut på att någon har lidit förr och så nu ska vi också lida. Dom                    

flesta har fastan. Vi har inte det, vi firar ju bara jul och då äter man bara massa, vi har inte de här                       

lidande högtiderna, där man lider tillsammans och bildar en helhet”. 

I1 tar däremot helt avstånd från religion genom att uttrycka att hon varken är troende eller, som                 

hennes familj, identifierar sig med någon religion. Hon beskrev en mer individuell eller             

personligt perspektiv på mening, och gav en snarlik uppfattning som I2 där hon också menar att                

det är konsekvenser av handlingar och intentioner som påverkar världen. Till skillnad från I3 som               

ändå såg religion som något positivt, gick I1 åt det helt andra hållet och menade att vissa, om inte                   

en majoritet, av alla aspekter inom religioner är dåliga. Hon utvecklade detta med förklaringen              

att hon har ibland blivit kallad för pessimistisk vilket hon själv emellanåt kunde känna av, men                

att denna pessimism kunde leda till realism vilket i sin tur var handlingskraftigt. I1 utvecklade               

detta med exemplet att om en person var svårt sjuk så istället för att be bort sjukdomen kunde                  

avsaknaden av tro resultera i att den sjuke fortsatte att engagera sig i sin sjukdom eller                

åtminstone förbereda sig själv och andra både mentalt och praktiskt för döden “det gör att man                

kan hantera situationen på annat sätt, att man är förberedd när den här personen dör, då vet jag                  
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att den kommer dö och då kommer inte den personen att finnas, det gör händelsen mindre                

dramatisk”. 

 

3.2 Tema B - Existentialism 

Ingen av informanterna uttryckte sig om mening eller existentiella frågor från ett filosofiskt plan              

utan alla talade snarare från ett mer konkret och jordnära plan. Däremot var det två existentiella                

aspekter som alla informanter lyfte som essentiella för att bilda mening i livet, dessa två var                

frihet och självständighet vilka dök upp flertalet gånger under varje intervju samt genomsyrade             

stora delar av respektive intervju.  

När informanterna skulle beskriva koncepten uttryckte I1 och I2 det i relation till             

samhället. De använder ord som exempelvis plikt och ansvar samtidigt som de förklarar att vi är                

fria att föra oss som vi vill så länge det faller inom samhällets ramar och lagar. Däremot                 

framförde I1 och I2 också att människan eller åtminstone vi i vårt samhälle är till stor del fria och                   

behöver därför inte agera efter någon annans tycke. 

I1 talade om mening som handling utifrån individens förhållande till kollektivet, hon            

förklarar att mening blir som en drivkraft genom vardagen. I1 beskriver det med “jag ser inte                

mening som ett mål utan mer som en process”. När I1 frågades om hon kunde ge ett annat ord                   

för mening gav hon ordet överlevnad men förklarade att hon inte såg det som något negativt utan                 

gav exempel i form av det vardagliga förloppet, genom aktiviteter och i händelser som att tvinga                

sig upp på morgonen, laga mat, att studera samt i andra saker som hon vill göra och saker hon                   

måste göra för att överleva dagen. Hon beskriver att dagen består av flera mindre meningar och                

den större uppfattningen av mening som många tänker på är vad som skapas av alla dessa mindre                 

meningar. I1 förklarade även att de saker hon inte orkar eller vill göra egentligen är meningsfulla                

då livets motgångar till stor del lära oss vilka vi är samt vad vi klarar av, dem får oss att utvecklas                     

och därmed också överleva.  

I2 beskriver att hon ser sin mening i form av att agera på de möjligheter i livet hon har                   

fått och besitter. I2 redogör för detta med att hennes familj har levt under mer spartanska                

förhållande samt att både hennes far och farfar har slagits i krig, därav har hennes familj inte haft                  

samma möjligheter eller förutsättningar som nu I2 har här i Sverige. Trots alla dessa motgångar               
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som familjen upplevt beskriver I2: “så har dem ändå det här positiva tankesättet, och det här                

liberala att ingen ska bestämma över en annan människa” och detta är något I2 har tagit till                 

hjärtat och det reflekterar hon över när hon ser på mening. Hon beskrev det vidare genom att                 

förtydliga med att hon inte ser det som en skyldighet mot sina föräldrar och det är inte heller                  

något som blivit påtvingat av föräldrarna. Däremot förklara I2 att vi har en skyldighet gentemot               

kollektivet i form av ett samhälleligt kontrakt eftersom det är något vi ingår i och i samband med                  

detta har vi även vissa skyldigheter som kommer med våra rättigheter. I2 beskrev att vi måste                

engagera oss för samhället och politiken. Hon tydliggjorde att vi inte nödvändigtvis måste vara              

insatta eller pålästa men inför varje val borde vi kolla över partierna samt fundera kring våra                

ståndpunkter och dem som inte bryr sig har inte heller någon rätt att klaga efteråt. I slutet av I2s                   

intervju fick hon frågan om det var något som hade dykt upp under intervjun, något som                

framkommit som hon inte tidigare tänkt på, varpå hon lyfte fram frihet och förklarade att hon var                 

inte medveten om hur viktigt just frihet var för hennes uppfattning av mening. 

Det samhälleliga kontraktet är något alla informanter uppmärksammar men när det           

kommer till arbetssystemet så uppfattade I3 och I4 det snarare som en form av tvång till                

samhället att jobba istället för den mer integrerade bilden I1 och I2 gav. I4 ifrågasätter               

människans mening i livet i förhållande till arbete och uttryckte det i form av en repetitiv process                 

där vi arbetar större delen av året för att samla ihop pengar för att spendera dessa pengar under                  

den inarbetade ledigheten och sedan upprepa detta förlopp. I4 beskrev det som:  

“jag tror inte på att jobba som en maskin i samhället, sen så förstår jag också att man kan inte bara                     

strunta i samhället och inte jobba men jag anser att det vi gör just nu, det som de flesta tar för givet                      

och tänker att meningen med mitt liv är att jag ska jobba här och tjäna pengar, det tror jag inte så                     

jätte mycket på.”  

Fastän I4 är uttryckte sig passionerat kring sin utbildning och framtida karriär inom bygg där han                

vill nischa sig mot miljö byggande och -design så vidhöll han sin position att arbete är något                 

separat från och sekundärt till livet, han tog även uttryckligen avstånd med identifieringen av              

människor genom yrken och såg det som ett resultat av den majoritet av tid arbete tar upp i livet. 

I3 uttryckte sin syn på arbetet som en ofrivillig väg han måste ta för att få pengar                 

eftersom han måste ha pengar för att leva. Däremot erkände han att vi behöver någon form av                 

sysselsättning som vi tycker är kul men han uttryckte att funktionen av detta var för att fylla ut                  

22 



 

tid. När I3 tillfrågades vad mening innebär för honom i relation till hans synsätt på arbete                

summerade han det med ordet ro. Han utvecklade det vidare med beskrivningen “att vi stressar               

oss igenom livet med skolan, arbete och så vidare men förhoppningen att allt på något sätt ska                 

sluta upp i en ro, att man slår sig ner”. I3 beskrev detta utifrån sin bakgrund och berättade att                   

han har inte riktigt haft några större motgångar i livet, utan det är på senare tid han har börjat                   

uppleva stress och ångest eftersom han stött på osäkerheter. Han uttryckte dessa osäkerheter med              

vad som kan hända om han inte klarar skolan och får bo kvar i sin lägenhet, eller om hans                   

studiemedel skulle dras in. I3 beskrev liknande osäkerheten om framtiden ifall han inte skulle              

finna jobb efter examen eller ha tillräcklig kunskap för att klara av arbetsuppgifterna. Därav fann               

han mening i att finna en harmoni, att en dag slå sig ner i ett hus med familj och känna “ett lugn                      

över att världen inte går under imorgon”. Detta stillsamma närmande av livet är likt I4 som                

också identifierade mening med att leva gott med sina nära och kära. 

 

3.3 Tema C - Social inverkan 

Det sociala umgänget är något som alla deltagare berör i förhållande till sin bild av mening, vissa                 

mer direkt än andra, som är fallet med I4 som uttrycker en stor ömhet för sina nära samt att han                    

fått en helt ny meningsbild i förhållande till sig själv och världen efter att han träffat nya vänner                  

på universitetet. Denna nya umgängeskrets har varit inriktad mot miljöfrågor och detta har I4              

anammat helhjärtat. Han förklarar också att dessa nya vänner inte bara har lett honom till en                

bredare uppfattning av vad mening i livet kan innebära utan de har även gjort honom mer                

medveten om sin moral och upplevelse av mening, han ger exemplet;  

“jag visste ju att om jag kastar skräp i skogen så är det dåligt för skogen, jag hade ju den                    

informationen innan men man tog den inte så seriöst, förens någon påpekade och sa att du kan                 

inte bara skräpa ner här, det har tagit naturen flera år för att bli så här fin och inom loppet av                     

en sekund har du förstört så mycket. Jag hade ju den informationen i huvudet men jag valde att                  

inte tänka på det förens någon rättade till mig och sa till mig”  

Denna form av tankeställare kommer även upp inom kärnfamiljen för I4 där han beskrev att han                

alltid varit den yngsta i familjen men att nyligen hade hans syster blivit mamma och I4 därmed                 

blivit morbror. Han relaterar dessa insikter till mening i form av mening är något som ständigt                

utvecklas i livet och något som för honom ofta uppkommer genom samhörighet. 
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Detta är likt I1:s definition av mening som uttalade sig i liknande termer, men till skillnad                

från I4 som pratar om sina relationer mer generellt behandlar I1 sina sociala grupper mer i form                 

av olika kategorier. Hon separerar sin sociala omkrets och beskrev att hon umgås med flera olika                

grupperingar av människor. Hon pratade om det utifrån familj, utländska vänner, svenska vänner             

och partner. Hon beskrev att den kollektiva familjen är väldigt inrotad i hennes kultur och att                

mening med livet för henne när hon växte upp var att tillfredsställa kraven för andra (familjen),                

detta var ett ansvar som förväntades av henne och hon befann sig i det. Eftersom I1 har tagit                  

avstånd och gått ifrån sin familj har också hennes meningsbild förändrats, “efter jag lämnade              

min familj så ändrades mening till att man skapar egen mening i livet, det ändrades från att                 

tillgodose andra till att tillgodose mig själv”. I1 väljer nu saker för sig själv och inte för andra,                  

denna frihet är något hon delar med och får bekräftat av sina svenska vänner som har liknande                 

synpunkter och tankar. När det kommer till hennes utländska vänner relaterar hon ganska starkt              

till deras syn på mening även om hon inte längre delar den. I1 känner att många av hennes                  

utländska vänner går igenom liknande tankar och livsfaser som hon själv har upplevt. Likt I4 är                

mening även för I1 något som uppkommer i samhörighet och genom sociala relationer. Mening              

för I1 är något som uppstår i att dela dagen med någon samt i att bli bekräftad av och kunna ställa                     

krav på sin omgivning.  

Likt I4 talade även I2 om sin nära relation till sin familj och hur mycket den relationen                 

har påverkat hennes syn på mening. Hon utmärkte speciellt sin pappa och farfar som hon brukar                

ha och har haft många långa diskussioner med ända sedan hon var liten. Hon berättade att hennes                 

familj har genomgått stora svårigheter när de ännu inte bodde i Sverige och hennes äldre               

familjemedlemmar har därför inte haft så många möjligheter i livet. Deras bakgrund ger henne              

inspiration och mening eftersom I2 nu upplever att hon har väldigt många möjligheter i livet samt                

friheten att välja, “det är klart att mening för mig blir att ta dom här möjligheterna som jag har                   

och kunna göra någonting bra av det”. Hon tydliggör även att hon inte känner någon skyldighet                

eller press att utföra något utan hennes familj har varit väldigt stödjande och uppmanande om               

hennes självständighet och frihet att välja vad hon vill. I2 beskrev hur hon ofta pratar om mening                 

och existentiella frågor med sina vänner, samt förklarade också att hon tror det är frågor som alla                 
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reflekterar kring och diskutera på ett eller annat sätt. Hon kopplar detta till sin valda karriär till en                  

viss del eftersom hon tycker det är kul men framförallt meningsfullt att diskutera. 

Detta står i kontrast till I3 som menade att djupare frågor är något en person bara                

diskuterar inom den innersta sociala kretsen, d.v.s familj och sambo. Det är ingenting som              

människan naturligt eller som hobby reflekterar över, däremot talade I3 om mening på ett mer               

praktiskt sätt. Han lyfte fram några personer som har haft ett större inflytande på honom genom                

sin uppväxt i förhållande till hans val i livet och hans uppfattning av mening. Han nämnde bland                 

annat några lärare och professorer som har fört argument och haft retorik som I3 menar lät bra                 

och passade in i hans narrativ av livet. Han beskrev hur hans uppfattning av mening har                

utvecklats med hjälp av dessa lärare med orden; “... det här passar bra in i mitt narrativ, okej                  

men då tar jag den, och sen så har man kanske stött på fyra eller fem såna till och byggt ihop                     

något av det”. Han beskrev detta som en bekväm och attraktiv känsla, att kunna anamma visdom                

från människor som verkar kunniga och kapabla. I3 beskrev även sin syster som en källa till hans                 

val i livet. Han nämnde att de är ganska lika på många plan och har liknande intressen men                  

eftersom hans syster är äldre än honom och redan har gått ett visst akademiskt håll så kände I3 att                   

han inte ville följa sin systers fotsteg. Han nämner att systern förmodligen inte hade brytt sig ifall                 

han gick samma utbildning som hon men I3 menar att han vill göra något eget samt att han inte                   

vill bli jämförd med sin syster av resten utav familjen.  

 

3.4 Tema D - Framtida familj 

En gemensam nämnare för alla informanter var idén om en framtida familj och alla beskrev sin                

vilja någorlunda lika. Denna framtida plan lyfte alla informanter som väsentlig för att de skulle               

känna att livet är meningsfullt.  

I1 förklarar att denna framtida modell var något som var förväntat av henne när hon levde                

med sin familj men efter hon hade lämnat familjen så var det en modell hon ändå höll kvar vid.                   

Skillnad mellan då och nu blev att hon vill det nu istället för sig själv och utifrån sin egen vilja                    

och inte för familjen eller någon annan. I1 är även den som uttalar sig mer absolut kring ämnet                  

där hon beskriver det som “det är något som kommer hända och det vet jag ju. Det är något jag                    

vill och någonting som jag ser som en mening”. Detta går hand i hand med hennes tidigare                 
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uttalande i föregående tema om att skapa mening genom relationer samt mening i form av att bli                 

bekräftad. Hon berättade också att hon ibland kan känna sig lite “mammig” och gillar att vara                

ansvarig för någon annan.  

Känslan av ansvarstagande är likt vad I4 beskriver, då även han uttryckte att han gillar att                

ha någon under sig i en ansvarskedja att ta hand om. När I4 pratade om familjen tydliggjorde han                  

tidigt att för honom innebär det inte bara fru och barn utan även stora delar av släkten samt                  

vänner. Han uttrycker sig mer kollektivt om den framtida familjen, eftersom han vill inte bara ha                

en partner och barn utan han behöver samtidigt ha sina nära och kära till hands. I4 berättar att för                   

honom är inte jobb, karriär eller pengar lika viktigt som familjen samt att han hellre lever fattigt                 

med sina kära än rik och ensam. Han uttrycker att meningen med livet för honom är att leva gott                   

och bekvämt men detta är inget han kan uppnå utan familjen, “att inte ha någon familj, nära                 

vänner eller något sånt, då hade jag sett mitt liv som meningslöst”. 

I3 har en liknande jordnära syn på framtida familj i den bemärkelse att han också vill leva                 

bekvämt. I3 har vid flertalet gånger uttryckt att mening är att finna en ro eller stillsamhet i livet.                  

Han uttrycker det som “Meningen med mitt liv är att få ha det hära medelsvensson livet, jag                 

tänker; fru, bil och barn, alltså så”. Likt I4 vill I3 också ha familjen nära i förhållande till sitt                   

medelsvensson liv, däremot inte för nära, I3s familj är även mer begränsad till de allra närmsta                

familjemedlemmarna samtidigt som han beskriver att han vill att hans föräldrar ska bo max en               

timme bort när han själv har familj. 

För I2 är den framtida familjen lika viktig som för de andra informanterna, och hon tyckte                

det var lite komiskt med frågan om varför hon vill ha en familj. Eftersom hon har uppgett att hon                   

har en bra relation med sin egen familj var hon också väldigt motiverad till att ha en egen i                   

framtiden. Däremot var hon den enda som inte uttalade sig lika självklart om framtiden som de                

andra informanterna, hon reflekterade med orden; “Men sen vet man ju aldrig… Men jag hoppas               

verkligen, det är ju ett mål precis som att ta examen och ha ett jobb, så är det för mig att också                      

ha barn”. Hon utvecklar detta vidare med att oavsett om hennes karriär hade tagit fart och hon                 

blivit väldigt framgångsrik så hade hon känt att hon inte uppnått sin mening om hon inte fått                 

uppleva familjelivet. 
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3.5 Tema E - Moral 

När det kommer till temat om moral har det huvudsakligen dykt upp i förhållande till               

informanternas relationer till andra människor och samhället i form av ansvar och skyldigheter.             

Detta är något I4 bemöter främst genom sitt stora intresse för miljöfrågor. Han talar om att                

världen måste värnas om och att människans agerande är ohållbart för framtiden, men han lyfter               

samtidigt människans frihet och rätt att välja att ta ett ansvar och menar att människor kan inte                 

tvingas till ändra sitt sätt. Han hänvisar istället till staten och menar att de måste ta ett större                  

ansvar och informera människor om miljöfrågor. I4 förklarar att han tror på en inre godhet i                

människor; “Jag tror de flesta vet sen de är födda om vad som är rätt och vad som är fel, lite                     

som en instinkt”. Han utvecklar det kortfattat med att bara om människor informeras om miljön               

vid tidigare åldrar kommer de också att välja rätt. I4 sträcker denna instinktiva moral även till sin                 

menings uppfattning av livet och talar om att hans mening är att leva ett gott liv utan att skada                   

miljön eller andra. Vid en djupare skildring av sin syn beskriver han att ingen ger sig ut att vara                   

ond mot någon och om en människa är elak mot en annan så beror det snarare på uppväxten än                   

någon inre ondska.  

I1 förklarar sin ställning med att säga: “du ingår i ett samhälle, där har du möjlighet men                 

också ansvar” och fortsätter sin förklaring med att förtydliga att hon är en del av samhället och                 

har därav också en plikt att leva det här livet för att det stora hela ska fungera. I1 tar                   

ansvarskänslan till punkten av att när hon i slutet av intervjun fick frågan om hon skulle använda                 

ett annat ord för mening svarade hon med ordet “plikt”. Vilket går hand i hand med hennes                 

tidigare uttalande om att mening är något som uppstår i samspel med andra. 

I2 har ett liknande ställningstagande om att människan är fri att leva som den vill men att                 

vi inte får glömma att vi även lever i ett samhälle. I2 förtydligar detta med att förklara att det inte                    

går att leva helt isolerat, eftersom förr eller senare kommer alla människor behöva något från               

andra och samhället, därför måste individer också vara beredda att ge av sig själva, “det finns ju                 

de rättigheterna du har men sen finns det också skyldigheter som man inte får glömma, för att i                  

slutändan behöver du alltid fler människor än dig själv”. Likt I1 talar I2 om människans ansvar                

och skyldigheter till samhället istället för en mer objektiv moral likt den I4 hänvisar till, däremot                

är informationsskyldigheten som I4 benämner något som även I3 lyfter fram. 
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I3 beskriver att information är något vi behöver ta till oss för att kunna bilda               

uppfattningar däremot orkar många inte engagera sig. Han använder sig av företag i sina exempel               

och berättar om all den information som företag som Google faktiskt samlar in om individer som                

människor i allmänhet bara uttrycker en apati mot samtidigt som företagen inte är helt öppna med                

informationsinsamlingen. Han beskriver även hur han tycker det är fel att fast det är olagligt i                

Sverige att direkt marknadsföra till barn händer detta ändå på subtila sätt genom social media,               

“det är ju tekniskt sett inte lagligt i Sverige, men, ett sponsrat inlägg på instagram är lagligt och                  

sen bara råkar hela deras publik vara 5 till 6 år gamla, jag tycker inte heller det är etiskt”. I3                    

fördelar ansvaret att informera förhållandevis jämnt mellan samhället och individen. Han           

sammanlänkar skyldigheten att informera med människans fria val, där han menar att människor             

har ett ansvar gentemot barn och yngre att informera eftersom de ännu inte har möjlighet att välja                 

själva, “jag vill att folk ska ha chansen att få skapa en åsikt, dom har rätt att vara dumma men                    

dom ska åtminstone få möjligheten att vara det frivilligt”. På ett mer personligt plan beskriver               

han sig själv osäker över sin moral i förhållande till sitt agerande eftersom han har aldrig ställts                 

inför någon svår situation som prövat hans principer och moral. I3 beskriver att majoriteten av               

hans vänner är kvinnor och när de befinner sig på en krog har det hänt att män har kommit fram                    

och varit otrevliga mot dem. I3 berätta att då har det oftast räckt för honom att ställa sig bredvid                   

sina kompisar för att männen ska gå därifrån, däremot lägger I3 till att han inte vet hur man slåss                   

och om männen skulle bli otrevliga eller aggressiva hade I3 antagligen frusit eller sprungit              

därifrån. I3 beskriver sin moral relativt till sin egen närhet och säkerhet samt ifall han skulle                

vittna en olycka förmodar han att någon annan mer kapabel hade hoppat in och hjälpt. 

 

4.0 Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Tema A - Religiositet 

Ingen av informanterna identifierar sig med någon organiserad religion, och endast I4 uttryckte             

att han definitivt tror på en högre makt. När I2 uttryckte sig om sin tro kom hon slutligen fram till                    

att hon inte kan veta men att hon vill tro, däremot begrundade hon möjligheten att hon kanske                 

endast vill tro för den trygghet att ha en tro erbjuder. Även I4 förklarade att fast han tror att där                    
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finns något mer kan han inte veta och han är osäker om det är ämnat för människor att veta,                   

resonerandet informanterna framförde om att det inte går att veta överensstämmer väl med             

Camus (2005) agnostiska uppfattning av tro. Både I1 och I3 som är icketroende bemöter däremot               

religion mer från ett praktiskt plan istället för ett filosofiskt, där I3 ser religion som något positivt                 

eftersom det har ett praktiskt värde och kan ena människor. Det finns ett grundläggande              

psykologiskt behov av samhörighet (Hicks et al., 2014) och I3 identifierar religion som en möjlig               

källa till att uppfylla detta behov. Han är ateist och har inga erfarenheter av religion men menar                 

ändå att Sverige har förlorat den enande effekten religioner kan ha genom lidande högtider. Den               

aspekten av religion, det här med delat lidande kan betraktas som ett sätt för I3 att tala om                  

mening, att det som religioner identifierar som mening kan också ha mening för honom genom               

funktionen att ena människor. I1 ser däremot de praktiska delarna av religion främst som ett               

problem där hon lyfter upp döden med sitt exempel, hon ser tro som något handlingslöst och att                 

det mest lämnar människor med falska förhoppningar. 

I2 och I4 är två exempel av mer individuella livsåskådningar som Geels och Wikström              

(2017) lyft fram, dessa informanter identifierar religion helt som en individuell angelägenhet och             

hänvisar inte sitt tänkande till något annat än sig själv. Vidare exempel på individuella              

livsåskådningar är hur konceptet karma berörts av informanterna, där I4 förde samman karma             

med sin egen snarlika kristna uppfattning av vad som händer efter döden. Karma dyker upp i alla                 

intervjuer men de andra informanterna använder det endast beskrivande och tar avstånd från             

konceptet. Denna hantering av religiösa termer som karma överensstämmer med Frisks (2013)            

uppfattning av det svenska skiftande religiösa fältet. 

Även om ingen av informanterna uttryckte sig explicit religiöst är ändå religion en             

underliggande influens för människor. Det framkom tydligast i I4:as användande av orden gott             

och ont för att beskriva sin tro och moral. De andra informanterna uttryckte sig med mer sekulära                 

termer men snarlika religiösa uppfattningar kan ändå skymtas i exempelvis deras förhållningssätt            

till moralfrågor samt i I1 och I2 tankar om att inget händer av en slump.  
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4.1.2 Tema B - Existentialism 

Det var ingen existentiell uppfattning av frihet eller självständighet informanterna framförde utan            

snarare en ideell. Ingen av dem hanterade frihet som ett filosofiskt koncept utan alla lyfte det                

istället som ett praktiskt och politiskt koncept. Alla informanter framförde att frihet var viktigt              

och att livet inte skulle ha någon mening utan det. För I1 är frihet något människan måste göra, vi                   

är inte födda fria utan det är något vi själva behöver göra oss. Men för I2 och I3 är frihet snarare                     

något som är givet av en auktoritet, och I2 menar att denna frihet är av högsta värde och något                   

mänskligheten behöver bevara och försvara, genom politik. Enligt Maslows är frihet ett            

grundläggande mänskligt behov och detta verkar alla våra informanter instämma på (Hicks et al.,              

2014). 

I förhållande till engagemang är det en splittrad uppfattning bland informanterna, I1 och             

I2 har en liknande uppfattning som Sartre (1966) eftersom de sammanlänkar engagemang med             

individen och I1 uttrycker det som en plikt, att det är en slags skyldighet att vara involverad.                 

Både I1 men särskilt I2 sammanlänkar individen med samhället eller med det sammanhang där              

denne befinner sig, hon menar att vi måste engagera oss eftersom vi förr eller senare kommer                

behöva något av samhället. I2 menar att vi har ett ansvar att engagera oss för alla de möjligheter                  

vårt samhälle erbjuder. I4 uppfattade delvis också detta ansvar, särskilt i förhållande till             

miljöfrågor, däremot ansåg han tillsammans med I3 att det huvudsakliga ansvaret att engagera             

sig i dessa frågor faller snarare på samhället än individen.  

I1 och I2s framtidssyn och förhållning till samhället i form av ansvar liknar Seligmans              

(Winston, 2016) förklaring av det goda livet eftersom bägge informanter såg det som en plikt vi                

har, att bidra till samhället samt att deras syn på arbete och karriär var integrerad med deras                 

framtidsbild därav blev mening för dem en strävan framåt och något som sker genom att               

utvecklas i livet. Detta var något I3 och I4 hade nästan motsatta uppfattning av, eftersom arbetet                

var något som var tvunget och ingenting de egentligen vill göra, för I3 och I4 var det viktigare                  

och mer meningsfullt att stadga sig och finna ro i sin tillvaro likt det behagliga livet enligt                 

Seligmans (Winston, 2016). 

Ingen av studiens informanter är existentialister i en filosofisk bemärkelse, men alla har             

däremot en snarlik existentialistisk uppfattning av mening i det avseendet att de identifierar             
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mening med individen och uttrycker sig om ämnet. De placerar inget värde i mening utanför               

individen och därmed överensstämmer deras uppfattning ganska väl med både Camus (2005) och             

Sartres (1966) teorier. Tre av informanterna följer även Sartres (1966) uppfattning av att             

existensen föregår essensen, den enda som tog avstånd från denna uppfattning var I4 som menar               

att människan har någon form av medfödd godhet. 

 

4.1.3 Tema C - Social Inverkan 

Studiens informanter ger alla en beskrivande bild på deras umgängeskrets och den rollen det har               

spelat i deras utformning av sin uppfattning av mening. Som i I2 fall där hennes familj alltid har                  

haft en inspirerande inverkan på henne samt hur hennes familj förstärkt hennes syn på frihet och                

självständighet. Detta står lite i kontrast till I1 som förvisso också lyfter upp frihet och               

självständighet men det var något hon uppnådde efter hon tagit avstånd från sin familj. Men               

frihet och självständighet var oavsett två punkter som bägge informanter kom fram till vara              

viktiga genom social inverkan. I2 beskriver att om där inte finns ett val så finns det inte heller                  

någon mening, vilket även tidigare forskning har konstaterat att personlig autonomi och frihet är              

nödvändigt för upplevelsen av mening (Hicks et al., 2014)(Schnell, 2010). Därmed blir den             

sociala tillvaron också av stor vikt för uppfattningen och utformningen av mening. 

Det sociala umgänget visar sig ha en stor betydelse för utvecklingen av uppfattningar om              

mening för studiens informanter men där framkom två skillnader på hur denna utveckling har              

beskrivits. Hur I1 och I2 framförde att deras bilder av mening utformats beskrev de processen               

likt ett interaktivt utbyte av olika uppfattningar om mening i deras omgivning. Båda har aktivt               

diskuterat fram sina uppfattningar med andra och som I1 även har poängterat har mening bara ett                

värde om det kan bekräftas av andra, därmed blir mening en social erfarenhet och ett utbyte. När                 

I3 och I4 talade om deras omgivnings sociala inverkan beskrevs det mer enkelriktat, exempelvis              

som när I4 fick en ny uppfattning av mening först efter hans umgängeskrets poängterade att han                

gjorde fel när han skräpar ner. Den sociala inverkan på mening i deras fall verkar inte så mycket                  

vara i form av diskussion eller dialog som för I1 och I2 utan det är mer praktiskt.  

I1 och I4 beskrev en liknande tanke kring ansvar, de gillar bägge känslan av att ta hand                 

om någon annan och gå in i en föräldralik roll. Eftersom samhörighet och syfte med ens                
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handlingar är viktiga aspekter för att undvika känslor av meningslöshet (Hicks et al., 2014) kan               

denna ansvarstagande roll fungera som ett sätt att undvika dessa känslor, eftersom att ansvara för               

någon annan blir en direkt bekräftelse av ens handlingar. Även om det bara är I1 och I4 som                  

direkt uttalar sig om den känslan är det oavsett framstående bland alla fyra informanter emedan               

att alla vill ha barn. Förmodligen är det inte en rädsla för meningslösheten som deras motiv för                 

att vilja ha barn grundar sig på, men oavsett fungerar barn och därigenom det sociala som ett                 

skydd för upplevelser av meningslöshet (Hicks et al., 2014). 

 

4.1.4 Tema D - Framtida familj 

Alla informanter berättade en liknande framtidsbild när det kommer till familj där de ville hitta               

en partner (om de inte redan var i ett förhållande) och få barn, den uppfattningen av mening                 

motiverades helt enkelt med att det är vad de vill eller som i I2:s fall där hon beskrev att utan en                     

framtida familj hade hon upplevt sitt liv som mindre meningsfullt. Ingen verkade ha en religiös               

motivation till familjebilden utan snarare en individuell som vid första anblick kan attribueras             

helt till Maslows behovstrappa (Winston, 2016) eftersom alla informanter identifierar det som            

något de behöver i sitt liv. Dock motiverar informanterna sin vilja i förhållande till sina               

framtidsplaner och därmed sträcker sig motiven längre än stundens konsekvenser i form av ett              

basbehov. Däremot är det i form av ett bristbehov som alla framför sin vilja, de förklarar hur                 

tidigare behov behöver uppfyllas för att den framtida familjen ska bli en reell verklighet. I3 är                

den som lyfter trygghet som en viktig aspekt av mening, men alla informanter identifierar              

behovet av trygghet som något nödvändigt innan den framtida familjen kan förverkligas och             

därmed deras uppfattning av mening (Winston, 2016). 

I1 uttryckte sig om den framtida familjen i förhållande till sitt eget val och inte utifrån                

någon annans önskningar. För henne blev det snarare en fråga om autenticitet och autonomi              

vilket blev viktig för hennes känsla av mening i livet (Hicks et al., 2014), samt både I1 och I4                   

framförde att de gillar ansvarsrollen de kan träda in i även bland vänner, som exempelvis I1                

kunde känna sig “mammig” mot. Eller som när I4 blev morbror och gick från att vara den yngsta                  

i familjen till att ha någon yngre att ha ansvar för, vilket står i likhet med Seligmans förklaring av                   
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det goda livet (Winston, 2016). Seligmans överensstämmer även med I2 och I3 däremot talar de               

om det goda livet som något målorienterat snarare än som en känsla av ansvar. 

Kanske den viktigaste delen för att känna mening var den framtida familjebilden alla             

informanter framförde som en absolut självklarhet. Det framgick att oavsett vilken mening som             

andra aspekter kan skapa väger bilden av en framtida familj tyngre, vad som är av intresse i                 

förhållande till den uppfattningen är att ingen av informanterna problematiserade sin uppfattning            

av en framtida familj. Det är värt att reflektera över vad mening har för implikationer om                

uppfattningen av mening placeras i en potentiell framtid. Eftersom även om de flesta beskrev att               

mening uppstår genom det sociala livet och i stunden, finns det en risk för att all mening kan                  

invalideras ifall bilden av den framtida familjen av någon anledning inte skulle bli en verklighet.  

 

4.1.5 Tema E - Moral 

I4 var den enda som tog moralen till ett abstrakt plan och även om han tog avstånd från med                   

benämna sig till någon specifik religion uttryckte han sig ändå om en transcendent moral där det                

finns objektiva rätt och fel, vilket liknar de abrahamitiska religionerna där gud har förutsatt vad               

som är rätt och fel (Andersson & Sander, 2015; Ceba, 2011). Samt att I4 var den enda som drog                   

moral och människans skyldigheter till miljön och naturen till skillnad från de andra             

informanterna som endast bemötte det utifrån människan. 

Moral dimensionen av mening bemöttes av I1, I2 och I3 i form av ansvar och               

skyldigheter individerna har till samhället. På denna plan menade både I1 och I2 att alla               

människor är en del av samhället och därav har alla också en plikt och skyldighet att engagera sig                  

i samhället, detta förhållningssätt liknar den beskriven av Sartre (1966) där alla våra handlingar              

speglar och påverkar hela mänskligheten och inte bara oss själva. En distinktion som I3 hade i                

förhållande till detta var hans syn på barn som han menade inte är kapabla till att göra egna val                   

och därav har samhället en skyldighet att inte utsätta dem för exploaterande information som              

förutbestämmer vad de ska göra och gilla. Paralleller kan dras till både Camus (2005) och Sartre                

(1966) som påpekar att mening är något som individen måste upptäcka själv. I3 var även den                

enda informanten som bemötte moral på en självreflekterande nivå och även här kan Camus              
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(2005) argument sättas in eftersom I3 menade att hans moral och meningsbild aldrig har              

utmanats och därav vet han inte heller vad hans reaktion hade varit i en krissituation. 

 

4.1.6 Avslutande Reflektion 

Vår utgångspunkt för studien var att alla har en uppfattning av mening, däremot blev vi nästan                

förvånade av hur jordnära och praktiskt informanterna bemötte ämnet. Däremot verkar det som             

alla instinktivt snarare än filosofiskt har identifierat det praktiska värdet av att ha en uppfattning               

av mening, som den positiva psykologin poängterar att utan någon uppfattning av mening             

riskerar vi att känna meningslöshet (Hicks et al., 2014). De framförde alla förhållandevis klar              

uppfattning av vad som var meningsfullt för dem och bilden de beskrev var något de därefter inte                 

gick emot eller valde att problematisera. Vidare benämner tidigare studier de inflytande frihet             

och självständighet har för uppfattningen av mening i livet, avsaknad av autonomi tillsammans             

med upplevelser av självalienation leder till känslor av meningslöshet däremot behöver individen            

samtidigt känna effekterna av sina handlingar och eftersträva ett syfte (Hicks et al., 2014). Detta               

är lite paradoxalt men det överensstämmer med våra informanters beskrivningar där vi måste             

vara fria för att våra handlingar ska ha någon mening men samtidigt är vi en del av ett samhälle                   

och måste därav bidra till det. Detta leder till en motsägande omständighet där vi behöver vara                

fria från externa faktorer och vara individer men samtidigt sträva efter att fylla en plats och syfte                 

i ett större sammanhang.  

 

4.2 Metoddiskussion 

Styrkan med det hermeneutiska tillvägagångssätten är den insikt metoden kan ge genom att söka              

förståelse för individers livsvärldar istället för att försöka besvara frågan utan att sätta den i ett                

sammanhang. Med hjälp av hermeneutisk metod har vi kunnat hantera områden som            

informanternas bakgrund utan att sträcka oss till någon form av psykoanalys och andra områden              

som avser mellanmänskliga dimensioner utan att beröra socialpsykologi som ytterligare ett ämne.            

Naturligtvis hade fler kunskapsområden tillfört mer förståelse för individerna och deras svar men             

det hade blivit ett för omfattande arbete samt kanske uppfattningen av mening blivit svårtolkad.              

Därmed har vi genom hermeneutisk metod försökt lyfta de områden som vi identifierat som              
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särskilt relevanta för informanterna och på så vis vår tolkning. Däremot hur hermeneutiken             

används framkommer inte lika tydligt, vi uttalar oss inte om respektive individs livsvärld utan det               

är implicerat i vår tolkning och de teorier vi använder. 

I samband med hermeneutiken valdes en tematisk analysmetod eftersom det ansågs           

lämpligt för att få tillgång till fler infallsvinklar samt för att bryta ner det förhållandevis stora                

området svar på frågan om mening faller inom. Studiens teman uppkom naturligt genom analys              

av intervjuerna och de gav en klar bild över hur och var informanterna placerar sin uppfattning                

av mening. Däremot blev den största styrkan med metoden också den största problematiken,             

nämligen att uppdelningen gjorde det svårt att få en helhetsbild av mening samt att mening blir                

implicit inom teman istället för explicit.  

I mån av studiens begränsade tid och tillgångar valdes ett bekvämlighetsurval för            

rekrytering av deltagare samt att urvalsprocessen utfördes på samma universitet eftersom det blev             

en opportun plats för att hitta deltagare i den önskade målgruppen. Det begränsade antalet              

deltagare inom uppsatsen faller naturligt för kvalitativ forskning men därav blir också            

generaliserbarheten begränsad. Därför kan vi inte heller göra några uttalande angående kön, ålder             

eller bakgrund i förhållande till en större kontext även om könen var jämt fördelade och               

informanternas åldrar var i närheten av varandra. Det var bara I4 som var markant äldre än de                 

andra men hans uppfattning av mening skilde sig inte märkbart från de andra.  

Intervjuguiden utformades i avsikt att ge oss ett öppet förhållningssätt till intervju            

situationerna. Eftersom det var centralt för studien att inte ställa ledande frågor eller oavsiktligt              

manipulera informanternas svar mer än vad som är oundvikligt. Det var även viktigt att använda               

en mjukare teknik för att närma sig mening eftersom existentiella frågor är något som människor               

kan uppfatta som lite känsligt och det är frågor som inte alla nödvändigtvis har tänkt på. Detta                 

har även en etisk aspekt, det hade varit kunskapsmässigt intressant att ställa känsligare och              

svårare frågor för att få en bättre insikt i informanternas uppfattningar av mening och därmed               

även framkalla mer existentiella reflektioner men av etiska skäl undveks detta. I intervjuguiden             

försökte vi därmed nedteckna frågor som informanterna kan utveckla sina svar på och reflektera              

kring snarare än ledande, känsliga eller bindande frågor. 
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Genom studiens metod framkom teman naturligt och svaren blev jordnära, men om            

istället en annan metod hade använts så är det oklart om samma teman hade uppkommit.               

Möjligtvis hade mer omfattande och djupare svar varit möjliga att få med en mer strikt               

intervjuguide men då är också risken att det naturliga flödet och därmed den fria reflektionen går                

förlorad. Med mindre strikta frågor finns risken att känsliga områden berörs om informanten             

själv tar det i den riktningen eftersom samtalet ligger hos intervjupersonen. Det går aldrig att vet                

hur en intervjuperson kommer bemöta ett ämne, vilket blir särskilt viktigt att ha i åtanke för                

vidare studier för att undvika etisk problematik. 

Avslutningsvis är det värt att också nämna att eftersom den hermeneutiska metoden är             

holistisk och berör individen i förhållande till varandra. Därav går det inte för forskaren att träda                

ur undersökningen och objektiva reflektera över resultatet. På så vis blir tolkningarna som görs              

färgade av forskarens egen bakgrund och förkunskaper. Därför valde vi att genomföra respektive             

intervju tillsammans för att försöka täcka varandras brister, förkunskaper och fördomar samt för             

att undvika att fastna eller läsa in för mycket i de svaren som framkom. Det är därmed                 

underförstått att tolkningen av alla svar kommer alltid att variera beroende på vem som utför               

undersökningen. 

 

4.3 Framtida Forskning 

Alla studiens informanter placerade en framtida familj som en av de mest betydelsefulla sakerna              

för deras uppfattning av mening, från det kan vi anta att familjen har en ganska stor betydelse för                  

många men eftersom vår studie är kvalitativ kan vi inte göra några generaliseringar från vårt               

resultat till gruppen unga vuxna. Det är dock inte nödvändigt att generalisera kring denna fråga               

men det hade varit intressant att få svar på samma fråga utifrån någon som inte vill ha barn eller                   

kanske vet att hen inte kan få några. Vidare hade det också varit av intresse att få en inblick i                    

uppfattningar av mening från människor som tillskriver sig en religion eller förhåller sig till              

någon form av ideologi, för att exempelvis se om deras uppfattning av mening är lika               

individfokuserad som våra informanters. Vår urvalsgrupp är inte särskilt omfattande och därför            

känner vi att frågan om mening definitivt inte är utarbetad, och vår erfarenhet av studien är att                 
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frågan om mening fungerar som en inkörsport till flera angränsande frågor som alla är              

betydelsefulla för individer.  

Det kvalitativa har sina begränsningar och därmed hade kvantitativa studier kunnat           

tillföra ytterligare insikt i området vilket inte har gjorts på ett omfattande sätt här i Sverige.                

Däremot är de kvantitativa metodernas begränsningar i förhållande till mening uppenbara           

eftersom först och främst är mening svårt att operationalisera men också för att även om en                

operationalisering eller ett test har hög reliabilitet och validitet kommer inte de svaren säga så               

mycket om vad människor faktiskt tänker om mening. I förhållande till mening är de              

kringliggande frågorna nästan lika relevanta som frågan om mening per se, och därav dess              

terapeutiska värde, men för att kunna göra generaliseringar och få ledande direktiv kan             

kvantitativa studier ha ett stort kunskapsvärde. Därmed skulle vi i så fall rekommendera en              

kombinerad studie med både en kvantitativ och kvalitativ ansats, men främst vill vi ändå lyfta               

den kvalitativa metodiken. Vår uppfattning är att det finns fler och andra kvalitativa metoder som               

kanske är bättre lämpade för att undersöka mening och det går säkerligen att anpassa de metoder                

och teorier vi använder oss av för att besvara frågan om mening i förhållande till psykologin på                 

ett bättre sätt.  

 

5.0 Konklusion 

Studiens resultat påvisar att mening definieras och uppskattas utifrån företeelser som frihet,            

självständighet, gemenskap och särskilt idén om en framtida familj. Mening uppfattas bland            

studiens informanter som huvudsakligen en individuell angelägenhet som angränsar till flera           

områden samtidigt som det är i en kontinuerlig utvecklingsprocess. 
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7.0 Bilagor 

Bilaga 1 
 

Informationsblad 
 
Hej! Vi är två studenter vid namn Deniz Hasanov och Anton Lodén som studerar 
Psykologi III på Linnéuniversitetet. Vi utför just nu ett arbete där vi vill utforska hur 
människor beskriver och relaterar till mening. För att utföra vårt arbete behöver vi samla 
empiriskt forskningsmaterial i form av intervjuer och ber härmed dig om din hjälp. 
  
Intervjuerna beräknas att ta omkring en timme samt kommer att spelas in. Endast vi 
som genomför studien kommer ha tillgång till inspelningarna och du kommer förbli helt 
anonym genom studien samt efter arbetet är slutfört kommer allt material att förstöras. 
Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan närsomhelst avbryta ditt medverkande utan 
att behöva motivera varför.  
 
Vi tackar för din tid och engagemang, om du skulle ha några frågor eller synpunkter är 
du välkommen att kontakta oss. 
 
Kontaktinformation: 

Deniz Hasanov Anton Lodén  
Mail: dh222bi@student.lnu.se Mail: al223zt@student.lnu.se 
Mob: 073-083 00 25 Mob: 073-617 32 17 
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Bilaga 2 
 

Semistrukturerad intervjuguide 
 

Forskningsfråga: Hur beskriver människor mening i förhållande till sig själva och vår samtid?  

Definitionen av “Mening”.  
- Vi har bara sagt det handlar om mening, vad tänker du när vi nämner mening? 

Eller skulle du kanske använda ett annat ord för det?  
- Hur skulle du själv definiera mening? 
- Hur känner du om det som ämne?  

(Är mening något som du tänkt på? Är mening nödvändigt för dig? Har det någon Betydelse? Om i så fall 
var eller hur finner du det?) 
 
Bakgrundsinformation till menings betydelsen. 

- Kan du minnas när ungefär hur din uppfattning av mening växte fram eller blev 
tydlig/are?  

Har du haft denna bild eller uppfattning av mening under en längre tid, eller har den omformats mer eller 
mindre omfattande under en senarer tid? (I så fall hur?)  

- Känner du att något speciellt har påverkat dig i förhållande till din uppfattning av 
mening?  

Personer? Litteratur? Media? Livshändelser/livssituationer?  
- Hur tycker du att mening har diskuterats eller omtalats kring dig? 

Har du exempelvis någon vän som visat sig ha en helt annan uppfattning av mening och isåfall hur tänker 
du om det? 

- Är det något i ditt liv idag du känner är extra betydelsefullt för dig och för din 
uppfattning av mening?  

I så fall varför tror du just detta/dessa/det fått den rollen? 
 
(Exempelvis: Livssituation, Familj, Arv, Arbete, Karriärval, Hobby, Intressen, etc.) 
 
Undersökningsområden (stödord):  
Karriärval,  Tro (religiositet),  Traditioner,  självförverkligande, 
rättvisa/respekt självförtroende  Ideologiska förhållningssätt, 
Kollektivt kontra individualistisk meningsbetydelse 
 
Stödfrågor: 

- Kan du säga/förklara mer om X... 
- Tror du mening är något aktivt? Något man söker sig mot eller behöver aktivt 

skapa? Nu när vi sitter här och pratar finns det mening i det eller är det kanske 
en “paus” från mening? 
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