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Abstract 

How does the discourse regarding introversion and extroversion glance? This thesis deals with 

the image that the society has against the two personality types and how these individuals act 

and/or conform against the discourse. Through a qualitative method we can examine 

informants depiction of the introverted and extroverted individuals in a profound way. The 

qualitative method consisted of nine interviews that lasted for approximately 30-45 minutes.  

 

The purpose of the study is to portray how differing categories are spoken about when the 

categories are formed. The different groups are in this case introverts and extroverts but could 

include other groups or qualities such as shyness, gregariousness or outwardness.  

As a part of the purpose of the study, various theories and concepts became apparent after the 

first few interviews. These theories and concepts are; discourse, social norms, stereotypes, 

stigma and dramaturgy. 

 

The result showed us that individuals possesses a stereotypical image of what it means to be 

introverted/extroverted. An image where there is, for the most part, a negative depiction of the 

introverted people and a more positive depiction of extroverted people. Although the majority 

of the informants expressed a positive image of extroverted people, we could also observe a 

partial negative depiction of what it means to be extroverted. Many of the informants expressed 

that we live in a society where there is some ideals, extroverted ideals. These ideals brings an 

adjustment in line with the social norms that occurs due to the discourse.  
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Förord 

Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till vår framstående handledare Stefan Karlsson som 

har funnits som stöd genom hela forskningsprocessen. Han har under uppsatsskrivandet givit 

oss kritik som uppmuntrat oss till att nå bästa resultat möjligt. Detta har vidare motiverat oss 

att genomföra samt producera en uppsats som är intressant, inte bara för oss, utan även för våra 

läsare.  

 

Därtill vill vi tacka samtliga informanter, den kritik vi tog emot utifrån pilotintervjuerna gav 

oss mycket värdefulla insikter och aspekter som kunde modifieras för att tillverka ett 

tillfredsställande resultat. Vi är även mycket tacksamma för vår familj och vänner som 

motiverade och inspirerade oss till förbättra detta verk på flertal olika vis. 

 

Följaktligen vill vi rikta ett stort tack till skribenterna, en duo, av denna uppsats då vi motiverat 

samt uppmuntrat varandra i forskningsprocessen. Vi har stöttat varandra vid svårare perioder 

men även pressat varandra på ett manande vis. Återigen, tack till samtliga berörda! 
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1. Inledning 
Samhället glömmer ofta bort oss introverta. Det hyllar människor som pratar mycket och vill 

ha allt ljus på sig själva, som om de skulle vara lämpliga förebilder för alla. Jag kallar detta 

för det extroverta idealet. [...]. Det är det extroverta idealet som gör att det känns som att det 

är något fel på dig om du inte kommer till din rätt i en stor grupp  

(Cain 2013, s. 19).  

Under 1950-talet kunde det svenska samhället karaktäriseras av en tämligen stark “jantelag” 

där konformiteten var hög bland befolkningen och som bidrog till en generellt lågmäld kultur, 

att tala högt om sig själv ansågs vara något negativt (Angelöw et al. 2015, s.188; Jonkman 

2015). Däremot uppstod en mer individualiserad “natur” i samhället under de kommande 

årtiondena där det i stället uppmanades till att prata mer öppet om sin personlighet och åsikter. 

Individens egenintresse har i allt större utsträckning blivit uppmuntrad och samhället har under 

de senaste decennierna varit anpassat för extroverter.  

 

Flertaliga diskurser i samhället skapar förgivettagna kategoriseringar av människor och 

grupper, detta baseras bland annat på stereotyper och antagandet att det går att utmärka 

specifika sociala identiteter (Giddens & Sutton 2014). Vi har lyckats urskilja ur de kvalitativa 

intervjuer som vi har genomfört för denna uppsats, att det finns en viss dominant diskurs 

vidrörande introversion och extroversion.  Introversion eller extroversion är exempel på två 

karaktärsdrag som kan inkluderas i beskrivandet av en individs sociala identitet. Baserat på 

sociala identiteter uppkommer risken att stereotypifieringar och antaganden tillämpas av 

omgivningen på en individs karaktär, detta kan skapa missvisande efterverkningar. För att 

förtydliga kan stereotypiseringar leda till bland annat en annorlunda självbild hos individen än 

den som omgivningen observerat och kategoriserat. Diskurserna som samhället karaktäriseras 

av, utgör därav även framtida diskurser så länge de inte utmanas; “Man har i allt högre grad 

anammat uppfattningen att den sociala verkligheten är språkligt eller diskursivt konstruerad.” 

(Johansson 2005, s.18). Johansson skriver vidare att de dominanta diskurserna innebär att den 

tillhörande gruppen har en större auktoritet i sina uttalanden. De dominanta diskurserna 

möjliggör således fler möjligheter för vissa grupper samtidigt som den skapar begränsningar 

för andra grupper (Johansson 2005, s.100). De extroverta individerna besitter således en viss 

makt på grund av att dess sanningar blir “accepterade” i en allt större utsträckning än de 
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introverta individerna (Kahnweiler 2018, s.xiii f.f; Nationalencyklopedin, u. å.). Vi har 

bevittnat en kollektiv diskurs där majoriteten av informanterna har en likartad diskussion kring 

personlighetstyperna. Samhället tenderar att glömma bort de introverta medan extroverta hyllas 

(Cain 2013, s. 19). Studien blir således intressant då den, som tidigare nämnt, utmanar den 

rådande diskursen genom att adressera den och i sin tur, eventuellt, kan skapa en reflexivitet 

hos människor. En reflexivitet som kan medföra en mer jämlik bild vad gäller respektive 

personlighetsdrag.  

 

Den dominerande diskursen har sedan länge kretsat kring psykologin och tenderar att se 

individer som antingen introverta eller extroverta. Detta kan även påträffas i intervjuerna där 

det, även där, talas om antingen introverta eller extroverta. Ett mer socialpsykologiskt 

perspektiv är emellertid det som, för denna uppsats, eftersträvas då majoriteten av forskningen 

av introversion och extroversion kretsar kring andra irrelevanta, trots intressanta, fenomen för 

denna uppsats. En socialpsykologisk syn som kan hjälpa oss förstå samt förklara varför 

informanterna talar om introversion/extraversion på ett specifikt vis genom relevanta begrepp 

och teorier. Vår sociologiska intention med denna studie var/är att undersöka diskursen kring 

sociala identiteter och hur stereotyper formas och präglar människors uppfattningar kring 

extroversion och introversion. Ytterligare är vi intresserade av att synliggöra mönster kring hur 

människor framställer sig enligt den här samhällsstrukturen som finns. Detta kan förstås utifrån 

kunskapssociologin för att möjliggöra en tolkning på hur individen uppfattar och formar sin 

sociala verklighet. Kunskapssociologin, där Berger och Luckmann (1991) är de mest centrala 

teoretikerna inom denna subdisciplin, analyserar de sociala konstruktionerna av den verklighet 

informanterna befinner sig i. En verklighet som präglas av en ständig stereotypifiering som i 

sin tur kan medföra diverse konsekvenser i form av stigmatisering samt ett situationsanpassat 

beteende. 

 

Tack vare detta ideal råder det förutfattade meningar om människor med introverta respektive 

extroverta personlighetsdrag. Detta har medfört en gemensam bild av där respektive 

personlighetsdrag har tillskrivits diverse egenskaper som inte kongruerar med den faktiska 

definitionen av introversion och extroversion. En stereotypifiering där individer blir 

kategoriserade beroende på vilken “sida” av skalan man tillhör. Idealet som föreligger kring 

introversion och extroversion påträffas även i ett flertaliga samhälleliga funktioner såsom 

exempelvis på arbetsmarknaden. Detta är något som ytterligare stärker relevansen för att 
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studera objektet ur ett sociologiskt perspektiv.  

 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 
I följande avsnitt kommer uppsatsens syfte att behandlas samt frågeställningen att fastställas.  

 

2.1 Syfte 

Uppsatsens fokus ligger på att få en ökad förståelse över individers bild kring introversion och 

extroversion. Vår intention är att synliggöra hur grupper kategoriseras samt på vilka grunder 

dessa åsikter baseras på. Denna uppsats kommer att mer specifikt fokusera på diskursen kring 

introversion och extroversion samt huruvida diskursen påverkar individers handlande inom 

särskilda situationer och sammanhang. 

 

 2.2 Frågeställning 
- Hur ser diskursen kring introversion och extroversion ut?  

- Hur förhåller sig individer till den samhälleliga diskursen kring introversion och 

extroversion? 
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3. Litteraturgenomgång 

“Tyst”  

Susan Cain tydliggör i sin bok “Tyst” (2013) om hur kulturen har, genom tid, gått från en 

karaktärskultur till en personlighetskultur. Hon menar på att det idag är mer viktigt att, istället 

för att bygga en egen karaktär, fokusera på hur andra uppfattar en. Kulturen idag hyllar de som 

är frimodiga samt underhållande, samtliga individer bör bli individer som framträder (Cain 

2013, s.35). Den rådande utvecklingen som skett, tog fart under 1900-talet där författaren 

menar på att vi gick från ett jordbrukssamhälle där vi arbetade tillsammans med grannar och 

bekanta till ett samhälle där man arbetade med och för främlingar i form av anställningar på 

stora företag. Det som var mest betydande i samband med anställningar var således att göra ett 

gott intryck på, utöver arbetsgivare, andra individer som man eventuellt arbetade med. Ett gott 

intryck i form av en utåtriktad personlighet. Vidare menar Cain att samhället utvecklades under 

1900-talet där uppfostringsexperter gick från att hjälpa avvikande barn till att fokusera på de 

barn med en “missanpassad personlighet” däribland blyghet (Cain 2013, s. 43). 

Uppfostringsexperter hävdade att blyga barn kan leda till diverse konsekvenser i form av 

alkoholism och självmord medan barn med en mer utåtriktad personlighet leder de till en social 

samt ekonomisk framgång (Cain 2013, s. 43). Detta hävdande blir en motpol till vad Bachner-

Melman och Zohar har antytt i sin antologi Psychology of extraversion om att extroverta 

individer faller större risk att missbruka alkohol samt droger (Bachner-Melman & Zohar 2014, 

s.158). 

 

Susan Cains utgångspunkt är delvis psykologen Carl Jungs definition av begreppet introvert 

där hon sedan kopplar till den sociala världen som är präglad av extroverta ideal i olika 

avseenden. Det övergripande budskapet med Cains bok är att samhället till mestadels 

prioriterar de extroverta och hur introverta individer ständigt behöver anpassa sig till de 

rådande extroverta idealen. Hon exemplifierar olika situationer där man som individ bör vara 

extrovert för att uppfattas på ett positivt sätt av omgivningen. Exempel där författaren, mer 

eller mindre, kritiserar det extroverta idealet. Hon hävdar att det föreligger riktlinjer på att en 

människa är en social varelse i samhället utan en förståelse för att människor är sociala varelser 

på olika vis. Emellertid kritiserar Cain inte den extroverta individen då hon snarare lyfter 

diverse positiva egenskaper inom den extroverta personlighetstypen såväl som den introverta.  
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3.1 Tidigare forskning 

Då majoriteten av den tidigare forskningen har varit av en psykologisk natur och dessutom inte 

varit relevant för det rådande syftet har tillvägagångssättet för insamling av litteratur samt 

tidigare forskning sett något annorlunda ut. Den tidigare forskning inom psykologin har bestått 

av en definition av personlighetsdragen där introversion respektive extroversion har tenderat 

att ses som fasta personlighetstyper. Exempelvis har populärvetenskapliga texter varit till hjälp 

då de kan bland annat visa på olika diskurser, något som vissa studier eller experiment inte 

avser att behandla. Vi är väl medvetna om den potentiella risken av att använda 

populärvetenskapliga texter i en uppsats på denna nivå men då den både tillför en intressant 

synpunkt på frågan av introversion och extroversion samt att den instämmer med övrig tidigare 

forskning anser vi att den är värdefull för detta arbete. De tre vetenskapliga texterna av 

Bachner-Melman och Zohar, Noya och Vernon samt Campbell framställer i vår mening ett 

aktuellt problem i bland annat forskningen kring introversion och extroversion. Här ser vi Cains 

text om det extroverta idealet i samhället som en slags förklaring till denna obalans och i vår 

blick hur den möjligtvis kan påverka forskning kring personlighetsdragen. Den aktuella 

litteraturen/forskningen som vi har tagit del av fokuserar på de introvertas styrkor, något som 

vanligtvis framställs som nackdelar eller hinder. Litteraturen/forskningen understryker 

dessutom den orättvisa framställningen av introverter i jämförelse med extroverter, den vill i 

stället påvisa att introversion inte är en negativ egenskap att inneha. Majoriteten av den tidigare 

forskningen liknar på ett vis “positive psychology” som ser till individens styrkor eller positiva 

sidor snarare än motsatsen, alltså den patologiska delen av individen/hjärnan. Närliggande 

forskning gällande exempelvis blyghet presenteras då somliga informanter liknar introversion 

med blyghet samt blyghet kan möjligtvis avslöja andra perspektiv på bland annat introversion. 

Bachner-Melman & Zohar - Obalansen i forskning av introverter och extroverter: 

I det rådande kapitlet ur antologin Psychology of extraversion behandlar författarna Bachner-

Melman och Zohar tidigare forskning som har kretsat kring hur extroverter och introverter 

beskrivs både i psykologisk litteratur liksom i vardagligt tal. Bachner-Melman och Zohar 

påvisar den obalans som finns i forskningen och diskursen kring extroversion och introversion. 

Författarna lyfter rättvisa, beskrivande egenskaper för vardera sida av skalan (i motsats till de 

stereotypiska egenskaperna). Extroverter beskrivs här som bland annat impulsiva individer, 

sensationssökande, vårdslösa osv. Introverter beskrivs som kreativa, innovativa samt reflexiva 

(Bachner-Melman & Zohar 2014, s.157).  
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Författarna skriver att i det västerländska samhället uppmuntras och belönas utåtgående 

individer jämfört med blyga individer som kritiseras och erbjuds korrigeringar av andra 

(Bachner-Melman & Zohar 2014, s.158). Dilemmat av belöningar kontra kritik leder således 

till att en norm av sällskaplighet (eng: sociability) utstakas, denna norm leder till att introverter 

betraktar sig själva som att deras introversion är ett hinder eller problem (Bachner-Melman & 

Zohar 2014, s.158). Genom detta vill författarna poängtera att extroversion inte är synonymt 

med en god hälsa eller att introversion inte är synonymt med en sårbarhet (Bachner-Melman 

& Zohar 2014, s.158). De typiska egenskaper som introverter besitter blir jämförda med de 

typiska egenskaper som en extrovert besitter, introspektion är ett exempel på en egenskap som 

introverter är tämligen välkända för. Bachner-Melman och Zohar menar på att denna egenskap 

verkar bli missuppfattad av utomstående, introverten anses vara tyst och har få egna tankar 

(Bachner-Melman & Zohar 2014, s.161). Denna introspektion är något som har satts i andra 

hand på grund av den kultur vi lever i som hyllar, eller föredrar extroverter (Bachner-Melman 

& Zohar 2014, s.161). Bachner-Melman och Zohar skriver att ännu en egenskap som skapar 

viss förvirring mellan extroverter och introverter är glädje. I olika experiment och tester har 

resultatet verkat peka på att extroverter har en större grad av glädje i sitt liv jämfört med 

introverten. Detta är däremot en icke-korrekt slutledning enligt Bachner-Melman och Zohar, 

de skriver att testerna mäter “sällskapssjukhet” (eng: gragariousness) och att “glädje” är 

kopplat till livstillfredsställelse och inte extroversion (Bachner-Melman & Zohar 2014, s.160). 

Författarna menar på att missnöje eller isolation behöver inte nödvändigtvis anknytas med 

introversion (Bachner-Melman & Zohar 2014, s.160). Vidare hävdar de att ett skäl till 

introvertas tillbakadragna, tysta fasad beror på bland deras introspektion och “rika inre liv” 

(Bachner-Melman & Zohar 2014, s.160). Utveckling hos extroverter och introverter ser något 

olika ut, Bachner-Melman och Zohar refererar till Carl Jung, förespråkaren av begreppen 

introversion och extroversion. Jung skriver att de som är födda som extroverter kommer med 

relativt stor sannolikhet utveckla ett “rikt inre liv” senare i sitt liv medan introverter kommer 

med viss sannolikhet utvecklas till att bli mer utåtgående (Jung 1971 i Bachner-Melman & 

Zohar 2014, s.162) . Dock är det sistnämnda inte tillräckligt studerat i longitudinella studier, se 

kommande artikel för sådan obalans inom forskning. 

 

Bachner-Melman och Zohar avslutar med Aristoteles kända uttalande; människan är en social 

varelse, de två författarna poängterar däremot att vi bör hylla att var man är olika (Bachner-

Melman & Zohar 2014, s.162). Skillnaden mellan extroverter och introverter bör inte 
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nödvändigtvis inte kritiseras utan i stället belysas på ett nytt vis, det enda negativa menar de är 

den rådande obalansen mellan grupperna (Bachner-Melman & Zohar 2014, s.162). 

Noya och Vernon - Framställningen av introverter kontra extroverter i forskning 

Liksom Christopher Lanes verk Shyness: How normal behavior became a sickness behandlar 

omdefinitionen av blyghet till social ångest, skriver Noya och Vernon om ett snarlikt problem. 

I sin artikel skriver de två författarna bland annat om strukturen i personlighetstestet 

“femfaktormodellen ” eller “Big Five teorin”. I testet bedöms fem olika aspekter; “openness", 

“conscientiousness”, “extraversion”, “agreeableness” och “neuroticism”, på grund av testets 

design kan individer bedömas med ett lågt värde på extroversion eller en “brist av extroversion” 

(Noya & Vernon 2019, s.34). Artikelns tema/frågeställning är den bristande balansen inom 

forskning, de menar på att introverter är relativt frånvarande i dagens forskning; i APA:s 

databas står extroversion för två tredjedelar av sökresultaten (jämfört med introversion) (Noya 

& Vernon 2019, s.35). Noya och Vernon menar även på att den forskning som fokuserar på 

introverter kan å andra sidan ha negativa och nedlåtande titlar, något som vidare påverkar synen 

av introverter. 

 

Hur introverter presenteras i personlighetstestet kan således påverka synen av introverter i 

samhället och skapa stereotyper. Noya och Vernon skriver att femfaktormodellen innebär att 

folk tillskriver extroverter beskrivande egenskaper/adjektiv såsom “talkative”, “energetic”, 

“gregarious” osv (Noya & Vernon 2019, s.35). Författarna skriver även att dessa adjektiv kan 

vara situationsberoende, det innebär att en introvert kan vara “talkative” likt en extrovert men 

det är extroverten som blir mer uppmärksammad. Humor är ytterligare en egenskap som 

extroverter vanligtvis beskrivs med, trots att det är en egenskap även introverter kan besitta 

men den kan utspelas på olika sätt av introverten jämfört med en extrovert (Noya & Vernon 

2019, s.35). Noya och Vernon poängterar att om ovanstående adjektiv hade studerats ur 

introvertens perspektiv är det möjligt att påvisa att introverter innehar lika egenskaper som 

extroverter. Att extroverter är studiernas fokus skapar skapar därav en skev beskrivning av 

introverter (Noya & Vernon 2019, s.35). Hur introverter presenteras jämte extroverter är 

tämligen negativt, något som Noya och Vernon anser måste ändras - för att psykologiska 

studier skall vara till någon hjälp bör båda sidor av skalan presenteras på ett rättvist sätt (Noya 

& Vernon 2019, s.35).  
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Den obalans som Noya och Vernon behandlar i sin artikel är även något vidare forskare bör 

beakta, de menar på att då tidigare forskning just är så skev riskerar framtida forskning att 

fortsätta i samma spår (Noya & Vernon 2019, s.36). Noya och Vernon hänvisar till en artikel 

av Zelenski et al. (2012, 2013) som framställer introverter på ett negativt vis och som en icke-

önskvärd egenskap att besitta. I sin tur refererar Sparks et al. (2018) till denna artikel vilket 

leder till en negativ spiral (Noya & Vernon 2019, s.36). “Confirmation bias”, alltså att man 

söker efter ett resultat som bekräftar sitt synsätt eller hypotes, är även något som kan leda till 

att man finner forskning som framställer extroverter på ett positivt sätt och introverter på ett 

negativt sätt (Noya & Vernon 2019, s.36). Noya och Vernon ställer en intressant retorisk fråga; 

“Har extroverter fler positiva egenskaper för att förhållandet i labbet är mer partiska för 

extroverter?”, en partiskhet för extroversion leder således till en norm. En norm som innebär 

att flertal introverter spelar en roll liknande en typisk extrovert, liknande detta kan introverter 

omedvetet förstärka sin stereotyp (genom att agera på det stereotypiska sättet) på grund av 

fenomenet “stereotyphot” (Noya & Vernon 2019, s.36). 

Campbell - Blyghet och dess effekter 

I artikeln av Collin E. Campbell behandlar han till viss del sin egna blyghet och hur han går 

tillväga i sitt vardagliga liv med denna egenskap, han skriver dessutom om hur blyghet upplevs 

och ses av andra. Själv beskriver han hur förlamande och förhindrande det har varit för honom, 

han skriver att han “led” utav blyghet (Campbell 2003, s.58). Det blir tydligt i artikeln att 

Campbell utgår från ett relativt negativt perspektiv, utöver sin blyghet tillskriver Campbell 

personliga osäkerheter kring hans utseende vilket vidare förhindrar hans vardag (Campbell 

2003, s.58).  

 

Campbell beskyller blyghet som egenskap i att den förhindrar individen till att leva ett “helt” 

liv, han menar på att en blyg individ som håller sig för sig själv går miste om väsentliga 

interaktioner (Campbell 2003, s.59). Dessa interaktioner är delvis vad som formar individens 

“jag”, han skriver att familjen kan således påverka ens utveckling både negativt eller positivt 

(Campbell 2003, s.58). Utan den sociala interaktionen stagnerar individen i sin utveckling 

enligt Campbell, i vissa fall går det så långt att individen undandrar sig från all social 

interaktion (Campbell 2003, s.59). Campbells negativa synsätt av blyghet och introversion blir 

än tydligare när han hävdar att en introvert som ej interagerar med andra individer tillför således 

inget till samhället (Campbell 2003, s.59). Däremot verkar Campbell använda ett relativt ytligt 

exempel där han menar på att ens klädstil kan influera andra vilket han verkar anse att detta är 
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något som tillför till samhället. Han fortsätter i samma spår där han skriver att en blyg individ 

kommer med större sannolikhet anpassa sig till majoriteten jämfört med en individ som är mer 

självsäker (Campbell 2003, s.59). Den blyge individen gör detta för att smälta in i mängden, 

denne “passerar lika osynligt som ett spöke” (Campbell 2003, s.59). 

 

Campbell hävdar att en grund till utvecklingen samt sin framtida blyghet kan bero på bristande 

interaktion tidigt i livet, lagsporter är ett exempel som kan förbereda individen tack vare 

samarbete. Utan denna interaktion kan individen riskera att inte lära sig diverse normer och 

förväntningar i samhället (Campbell 2003, s.59). På grund av en begränsad interaktion med 

omgivningen menar Campbell på att den blyga eller introverta individen skapar en verklighet 

grundad endast i “sin egna lilla värld” (Campbell 2003, s.60). Värt att notera här är hur 

Campbell skriver att en blyg eller introvert person har en “liten värld” endast för att denne inte 

interagerar med individer och för sig i samhället. Han verkar missa poängen som Bachner-

Melman och Zohar framför; en introvert kan ha ett oerhört rikt inre liv tack vare introspektion 

vilket i sin tur kan leda till en värld som inte är så liten och begränsad som Campbell verkar 

anse. Campbell fortsätter i sin artikel med att de individer som är mer självsäkra är de individer 

som pratar högst och blir sedda av alla, något som leder till att blyga individer blir utnyttjade 

och drar sig undan allt mer (Campbell 2003, s.60). Stundvis är det svårt att se en vetenskaplig 

koppling till Campbells argument och resonemang. Han hävdar exempelvis att förhållanden 

förespråkas i Amerika och att den blyga individen har en rädsla gentemot förhållanden då denne 

är rädd för kärlek och förlust - allt utan referenser (Campbell 2003, s.61). Denna rädsla för att 

engagera sig i ett förhållande leder till att den blyga individen ser sig som en avvikare utifrån 

samhällets normer enligt Campbell (Campbell 2003, s.61). I kommande stycke verkar 

Campbell använda “blyg” och “introvert” synonymt då han skriver att introvertens rädsla är 

dubbel då denne är även rädd för samhällets granskande blick av dennes status som singel plus 

rädslan för förhållanden (Campbell 2003, s.61). Ett antagande Campbell gör i sin artikel är att 

samtliga blyga individer “lider” av samma grad av blyghet, vilket kan skapa en viss 

problematik. Han skriver exempelvis “shy people” vilket verkar innebära samtliga blyga 

individer i stället för somliga. I detta fall skriver Campbell att blyga individer, återigen på grund 

av bristande interaktion i samhället, kan de hamna på efterkälken när allt fler, nya kulturer 

uppstår i samhället. Något som leder till att den blyga individen kan känna sig borta i till och 

med sin egna kultur (Campbell 2003, s.62).  
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Campbell skriver att på grund av ett “krav” av social interaktion i exempelvis skolan kan olika 

grupper uppstå, vanligtvis “de populära” och “de impopulära” eller “nördarna”. Han menar på 

att de som inte passar in bland “de populära” är vanligtvis introverta, eventuella påhopp från 

“de populära” kan leda till att de blir ännu mer introverta enligt Campbell (Campbell 2003, 

s.62). Denna strata, eller skillnad mellan grupperna, återfinns senare i livet, arbetsplatsen är ett 

exempel, där menar Campbell att de tidigare “nördarna” eller de blyga har en lägre status med 

mindre lön och färre ansvarsområden (Campbell 2003, s.62). Stratan upprätthålls genom en 

hierarki att “de populära” innehar bättre titlar samt makten medan “nördarna” har de lägre 

positionerna på arbetsplatsen. Återigen är det värt att notera i detta exempel att Campbell verkar 

använda “blyga” och “introverta” utbytbart. Campbell förespråkar att utveckling är väsentligt; 

en blyg individ kommer för evigt välja att leva kvar i sin trygga “lilla värld” utan att utvecklas 

(Campbell 2003, s.63). Hans negativa perspektiv av blyghet fastslås i sista stycket där 

Campbell skriver att den blyga individen bör undkomma sin blyghet, som att det är något fel 

med blyghet (Campbell 2003, s.63). 

3.2 Sammanfattning av tidigare forskning 

Som vi nämnt tidigare i detta avsnitt har psykologin en tendens att se personlighetsdragen 

introversion samt extroversion som tämligen fasta egenskaper. Därtill värderas 

personlighetsdragen på en skala där “extroversion” är variabeln i exempelvis Big Five-testet 

(snarare än två variabler; extroversion och introversion), om individen erhåller ett lågt värde 

anses den inneha en mer introvert personlighet. Att individen just får ett “lågt” värde ger en 

negativ klang till introversion, därav har vi valt att presentera tidigare forskning och litteratur 

som framställer introversion på ett mer jämställt vis. Vår förhoppning är att både den 

litteratur samt vår uppsats vi presenterar framställer introversion på ett nytt vis som skiljer sig 

från det traditionella, psykologiska synsättet. I exempelvis insamlandet av vårt 

intervjumaterial har vi det det psykologiska perspektivet i åtanke, det vill säga hur individen 

samlar energi - ensam eller i sällskap med andra. När informanters tankar och uttalanden 

skiljer sig åt från det rent psykologiska perspektivet genom att tala om introverter som tysta 

eller extroverter som pratiga (två tämligen stereotypiska synsätt av personlighetsdragen) 

uppmärksammas detta. Detta är ännu en grund till vårt intresse av att påpeka obalansen i 

synen och forskningen av introverter och extroverter.  
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4. Teoretisk referensram 
I följande avsnitt presenteras de teorier och begrepp som framstått ur intervjumaterialet. 

Avsnittet innefattar två övergripande teorier; socialkonstruktivismen och det dramaturgiska 

perspektivet. Då studien berör diskurser, vilket är en social konstruktion, ses därav normer och 

stereotyper samt stigma tillhöra en diskurs. Detta eftersom normer och stereotyper kan skapa 

en eventuell stigmatisering, dessa fyra begrepp blir således en logisk koppling till 

socialkonstruktivismen. Det dramaturgiska perspektivet blev en tydlig kandidat då diskursen 

som förs i samhället om introversion och extroversion innebär en viss bearbetning av 

individens rollanpassning i särskilda sammanhang. Därtill påverkar situationen individens 

anpassning, både situationen och publiken inom det dramaturgiska perspektivet blir påtagligt i 

empirin, därav valet av teorin. De valda teorierna och begreppen uppstod till följd av 

informanternas utsagor där de hjälper oss att tolka empirin mer ingående, vilket liknar grounded 

theory (grundad teori) där teorierna växer fram i samband med datainsamlingen 

(Nationalencyklopedin u.å.). Vidare ger de oss en mer vetenskaplig grund till att förstå varför 

dess uttalanden är utformade som de är. 

4.1 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivismen betonar vikten av hur samhällen skapas och återskapas av individer i 

en interaktion sinsemellan. Begreppet social konstruktion myntades av Peter L. Berger och 

Thomas Luckmanns där teorin definierades i dess verk “The social construction of reality” 

(1991). Socialkonstruktivism blir således ett ontologiskt antagande där kunskapen och dess 

sanning är det som söks genom att se fenomen som socialt konstruerade. Kunskapen skiftar 

beroende på paradigm och de “regler” som gäller inom det rådande paradigmet är således det 

som betraktas som kunskap (Börjesson 2003, s. 45). Det finns emellertid kritik som kan riktas 

mot kunskapsteorin då dess teoretiker hävdar att samtliga företeelser är konstruerade av 

individer via en interaktion. Människors sätt att se å ena sidan sig själv å andra sidan andra 

människor konstrueras i sociala möten där dess verklighet är en produkt av ett kollektivt 

uppträdande samt en mellanmänsklig interaktion.  

 

Socialkonstruktivister menar på att individer inte är statiska, snarare att de befinner sig i en 

konstant process som medför en förändring i attityder och uppfattningar av olika grupper och 

identiteter över tid. I enlighet med perspektivet konstrueras diverse innebörder av grupper och 
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identiteter däribland individer med introverta respektive extroverta drag. Detta innebär att 

sociala handlingar såsom stereotypifiering faller in under socialkonstruktivismen där diverse 

förutfattade meningar om grupper konstrueras i det vardagliga samspelet samtidigt som de 

ifrågasätts i samma samspel (Johansson & Lalander 2018, s. 17). Det är alltså människorna i 

det sociala samhället som skapar diverse normer som i sin tur formar oss genom att vi 

internaliserar dem. Verkligheten uppfattas som verklig i en större utsträckning beroende på hur 

nära i tid och rum den är (Berger & Luckmann 1991, s. 34). Språket blir, inom 

socialkonstruktivismen, en byggsten i huruvida vi uttrycker oss om ett specifikt fenomen som 

i sin tur resulterar i att vi formar samt omformar världen (Johansson & Lalander 2018, s. 84). 

Språket är, precis som individer, i en ständig utveckling där även uttrycken och tolkningarna 

befinner sig i en ständig process. Detta innebär att individer konstruerar olika typer av 

tolkningar beroende på tidsepok.  

4.1.1 Sociala normer 

Sociala normer innefattar, inom samhällsvetenskapen, anvisningar på hur en individ ska handla 

och uppföra sig (Baier & Svensson 2018, s. 33). Sociala normer är med andra ord något som 

bestämmer på att bestämma något annat. Detta innebär att normer har en bred definition då det 

exempelvis kan handla om uppförandenormer där det finns “korrekta” anvisningar på huruvida 

en individ ska uppföra sig. Vidare kan även en kategori vara normen såsom exempelvis mannen 

eller den extroverta personen vilket mer handlar om hur strukturen i samhället är uppbyggd. 

De normer som samhället präglas av är de som, mer eller mindre, påverkar de åsikter vi bildar 

om t.ex. andra personer vilket i sin tur leder till en stereotypifiering. Sociala normer grundar 

sig på, precis som socialkonstruktivismen, språkliga plan. Det skapas utifrån språkliga 

konstruktioner då normer uttrycks i framförallt tal eller skrift (Baier & Svensson 2018, s. 33). 

Det kollektiva medvetandet om vad som anses vara socialt accepterat och/eller inte konstrueras 

socialt via språkbruket.  

 

Ett flertal teoretiker har definierat begreppet inom samhällsvetenskapen där samtliga mer eller 

mindre har någorlunda liknande definition. Sociala normer är en centralt begrepp inom 

sociologin såväl som socialpsykologin, i synnerhet inom funktionalismen där Émilie Durkheim 

räknas som funktionalismens grundare (Baier & Svensson 2018, s. 27). Durkheim hävdar att 

individer trivs bäst i miljöer som har tydliga normer snarare än motsatsen. Durkheims 

efterträdare, vad gäller sociala normer, kom att bli Talcott Parson som utgav sin bok Structure 
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of Social Action (1937). Följande är ett exempel, utifrån Parson, på hur social ordning skapas 

baserat på normer:  

“People act on the basis of their values; their actions are oriented and constrained by the 

values and norms of people around them; and these norms and values are the basis of social 

order”  

(Knapp 1994, 191 ff.). 

4.1.2 Diskurs 

Då begreppet diskurs används inom olika discipliner finns det olika definitioner av begreppet 

däribland Michel Foucaults definition. Den franske filosofen är den forskare som begreppet 

diskurs till stor del sammankopplas med. Foucaults definition av begreppet innefattar ett sätt 

att bilda kunskap i linje med de sociala rutinerna som råder. Detta innebär att diskurser bildas 

av grupperingar av makt, kunskap samt sanning. Filosofen hävdar att diskurs är ett 

tillvägagångssätt att tänka för att därefter skapa en form av mening (Weedon 1997, s. 108). 

Foucault beskriver hur diskurser skapas av sociala praktiker och hur de vidare formar diverse 

sociala relationer (Howarth 2000, s. 15). Diskurser har en tendens att skapa normer, som i sin 

tur skapar social ordning, det vill säga vad som är accepterat eller inte accepterat i hur man 

uttrycker sig i särskilda sammanhang. Filosofen intresserade sålunda sig för de regler som 

automatiskt tillkommer inom en diskurs. Det är via språket, som även är socialt konstruerat, 

som vi tolkar världen och bildar ett samförstånd med kollektivet. Det bildas en ömsesidig 

förståelse av hur det ska talas om ett specifikt fenomen, i detta fallet introversion/extroversion. 

Det är således vårt socialt konstruerade språk som formar eller omformar diskurser (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 115). Begreppet har med andra ord sin utgångspunkt i 

socialkonstruktivismen eftersom språket konstruerar samt medför att individer förhåller sig till 

den diskurs som föreligger.  

 

4.1.3 Stereotyper 

Begreppet stereotyp användes så tidigt som på 1800-talet. Emellertid var det Walter Lippmann 

i sin bok “Public Opinion” (1922) som formulerade begreppet i dess moderna betydelse. Han 

förklarar begreppet på följande vis: "a generalization based on category membership." (Glynn 

et al. 2016, s. 141). Hinton (2000) skriver om hur definitionen av en stereotyper bygger på 3 

viktiga komponenter där den första komponenten utgör en grupp människor som identifieras 
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utifrån en viss egenskap som dessa har. Exempel på dessa egenskaper kan exempelvis betraktas 

utifrån etnicitet, ålder, genus och så vidare eller i detta fallet introverta/extroverta. Genom en 

sådan identifikation skiljer man på individer inom gruppen från andra individer som inte har 

densamma egenskap. Därefter tilldelas gruppen ytterligare egenskaper såsom exempelvis att 

introverta personer är blyga. Kännetecknet för en stereotyp är således att samtliga individer 

tillskrivs den egenskapen om denne ingår i gruppen (Hinton 2000, s.12). Vidare hävdar 

författaren att den som stereotypifierar drar diverse slutsatser (Hinton 2000, s.12) och drar alla 

individer som ingår i gruppen över en kam det vill säga fördomar uppstår. Fördomar kan vara 

positivt och negativt betingade och grundar sig på falsk eller otillräcklig information. En 

kombination av känslor, handlingar och övertygelser är definitionen av fördomar och uppstår 

när en individ som tillhör en specifik grupp agerar annorlunda från sig själv. Människor tjänar 

på att upprätthålla fördomar genom att den komplexa verkligheten förblir enkel att förstå samt 

att den egna identiteten kan kopplas till det “rätta” (Johansson & Lalander 2018, s. 17). 

Förväntningar och antaganden på en individ som tillhör en viss grupp kan därför byggas upp 

där en besvikelse, i sin tur, kan ske om inte denne efterföljer de förväntningarna.  

4.1.4 Stigmatisering 

Stigma är ett begrepp som har existerat i många århundraden men som har gjorts mer välkänt 

och vidare definierat genom nya perspektiv av Erving Goffman i hans verk Stigma. Notes on 

the management of spoiled identity (1963). För denna uppsats används den svenska 

översättning; Stigma – den avvikandes roll och identitet (2014a). Stigmatisering innebär att en 

grupp eller individ blir stämplad baserat på en viss egenskap av en mer dominant grupp eller 

individ i samhället, det har således använts synonymt med termen ”stämplingsteori” (Goffman 

2014a, s.9 ff.). 

Föreläsaren Bruce L. Lambert ger ett förtydligande av definitionen i hans YouTube video What 

is Stigma? Explaining Goffman's Idea of Spoiled Identity (2019): 

The stigma exists in the relationship between that attribute, skin color or religion, and some 

audience who views that attribute as representing normality or representing membership in 

some stigmatized category that is less than normal. 

(What is Stigma? Explaining Goffman's Idea of Spoiled Identity – 5:55) 
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Således är den stigmatiserade egenskapen/stigmat inte inhemsk i den (stigmatiserade) 

individen utan blir stigmatiserad, se jämförd, av den ”normala” gruppen. Goffman skriver att 

innebörden av stigma gäller inte direkt egenskaper utan snarare relationer då det är där 

stigmatiseringen uppstår – relationen mellan två grupper, stigmatiserade kontra ”normala” 

(Goffman 2014a, s.11). 

Översättningen av stigma på latin betyder ”brännmärke” vilket för grekerna var ett tydligt sätt 

att illustrera en avvikande egenskap hos någon, det var ”en man som man måste undvika, 

speciellt på offentliga platser” (Goffman 2014a, s.9). Likaså inom den medicinska världen 

användes det för att belysa ett kroppsligt, fysiskt märke som sedan har blivit en slags metafor 

för att belysa personliga egenskaper. Detta visar på varför ”stigma” används synonymt med 

”stämpling” då det är ett sätt att kategorisera individer eller grupper i samhället. Stigma ligger 

dessutom nära begreppet ”stereotypi”, stämplingar som uppkommer beror på att den 

”virtuella/skenbara sociala identiteten” och den ”faktiska sociala identiteten” skiljer sig 

(Goffman 2014a, s.10). Det förstnämnda innebär ”Den karaktär vi tillskriver honom via våra 

intryck” och den sistnämnda innebär ”Den kategori och de egenskaper han faktiskt visar sig 

vara förbunden med” (Goffman 2014a, s.10). Goffman förtydligar däremot användningen av 

begreppet stigma med att det inte är alla egenskaper som tillskrivs ett stigma utan främst de 

egenskaper som ej överensstämmer ”med vårt mönster för hur en viss typ av individ bör vara” 

(Goffman 2014a, s.10). 

Följden av ett stigma är hur det mottas av den stigmatiserade individen, två termer som 

Goffman lyfter är; misskrediterad och misskreditabel. Termerna innebär om stigmat hos 

individen är känt av ”publiken”, i Goffmans jargong, respektive om publiken ännu inte har 

märkt stigmat (Goffman 2014a, s.12). Detta kan därav avgöra hur den stigmatiserade individen 

behandlar sitt stigma – försöker hen/hon dölja det med all sin makt eller är det ett stigma som 

inte har särskilt stor betydelse (What is Stigma? Explaining Goffman's Idea of Spoiled Identity 

– 5:55)? Grunden till hur den stigmatiserade individen väljer att behandla sitt stigma är även 

hur det mottas av den ”normala” gruppen, stigma är nämligen något som kan diskrimineras 

starkt beroende på det faktiska stigmat. Goffman skriver: 

Rent definitionsmässigt tror vi förstås den person som är behäftad med ett stigma inte är fullt 

mänsklig, Utifrån denna förutsättning vidtar vi diskriminerande åtgärder av de mest skilda 

slag. Varigenom vi på ett effektivt sätt, men ofta oavsiktligt, i hög grad reducerar 

vederbörandes livsmöjligheter. 
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(Goffman 2014a, s.13) 

4.2 Dramaturgiska perspektivet 

Det dramaturgiska perspektivet är ursprungligen myntat av sociologen Erving Goffman ur hans 

berömda verk The Presentation of Self in Everyday Life (1959), däremot används den svenska 

översättningen för denna uppsats; Jaget och maskerna – En studie i vardagslivets dramatik 

(2014b). Goffman beskrev denna teori som en slags teater där aktören uppför ett framträdande 

av olika roller som skildras på olika sätt, i grunden handlar det om hur aktören presenterar sig 

själv inför någon slags publik (Ritzer 2009, s.306 ff.). Goffman skriver ”Den roll som en 

individ spelar är anpassad till de roller som spelas av de andra närvarande individerna, och 

samtidigt utgör de andra också publiken.” (Goffman 2014b, s.9). Således är en grund till detta 

”rollspel” att individen vill uppvisa en bild av sig som anses uppnå publikens eventuella krav 

och förväntningar, människan vill kunna uppvisa en ”stabil självbild” (Ritzer 2009, s.306; 

Goffman 2014b, s.11). Hur individen presenterar sig själv beror dessutom starkt på något som 

Goffman kallar ”impression management”, eller intrycksstyrning. Aktören står som sagt inför 

en publik med krav och förväntningar vilket innebär att aktörens framträdande skall kunna vara 

så övertygande att det styr intrycket gentemot publiken (Ritzer 2009, s.306). Det är även ett 

sätt för aktören att motverka potentiella störningar i dennes framträdande genom att skapa en 

lojalitet med publiken (Ritzer 2009, s.308). Intrycksstyrningen kan utspela sig på flera olika 

sätt, Goffman ger ett exempel: 

Ibland kommer individen att handla på ett alltigenom beräknande sätt och uttrycka sig på ett 

visst bestämt sätt enbart för att åstadkomma det slags intryck som han tror kan framkalla en 

speciell reaktion hos de andra som han är angelägen att uppnå. 

(Goffman 2014b, s.15) 

Intrycksstyrningen av aktören är antingen något hen gör medvetet eller omedvetet, liksom 

ovanstående exempel kan det vara för att ”framkalla en speciell reaktion”, eller i andra fall 

uppvisa ett lämpligt intryck inför den publik hen befinner sig. Goffman menar på att 

intrycksstyrningen är ett sätt för aktören att definiera situationen (Goffman 2014b, s.13 ff.).  

4.2.1 Frontstage/Backstage 

Två begrepp med stark koppling till det dramaturgiska perspektivet är frontstage respektive 

backstage. Goffman definierar frontstage, eller den främre regionen, som den plats där själva 
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framträdandet sker där framträdandet ”kan uppfattas som ett försök att ge intryck av att hans 

[aktörens] aktivitet i regionen upprätthåller och förkroppsligar vissa normer.” (Goffman 2014b, 

s.98f.). Backstage, eller den bakre regionen, definieras av Goffman som ”… ett ställe, i 

anknytning till ett visst bestämt framträdande, där det anses som en självfallen sak att med vett 

och vilja bestrida det intryck som har uppmanats av framträdandet.” (Goffman 2014b, s.101f.). 

Goffman med sin metafor grundad i teatern skriver att gången mellan den främre ”scenen” för 

framträdandet och den bakre ”kulissen” är avgränsad för publiken (Goffman 2014b, s.103). 

Definitionen av situation framträdes i den främre regionen men det är i den bakre regionen som 

denna definition blir smidd av aktören (Ritzer 2009, s.306f.; Goffman 2014b, s.98f.).  
Goffman lyfter en intressant punkt där han skriver;  

Ett av de mest intressanta tillfällen som ges för att studera intrycksstyrning är det ögonblick 

då en agerande lämnar den bakre regionen och går ut till det ställe där publiken finns, eller 

när han återvänder därifrån, för i de ögonblicken kan man bevittna ett förundransvärt 

rollbyte. 

(Goffman 2014b, s.109) 

4.3 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Vår applicering av de valda teorierna och begreppen är ett försök till att presentera 

introversion och extroversion med ett sociologiskt eller socialpsykologiskt perspektiv. 

Tanken med teorierna är att isolera olika huvuddrag ur introversion eller extroversion som 

eventuellt skiljer sig från dess förespråkare Carl Jung. Ett exempel av detta är Goffmans 

dramaturgiska perspektiv, tack vare denna teori kan vi förstå och förklara hur individer med 

en introvert eller extrovert personlighet presenterar sig inför andra. Därtill kan stigmatisering 

utöka detta synsätt genom att visa på hur stigmatisering av exempelvis introversion leder till 

en framställning av en viss roll. Vår användning av diskurs ser vi som mycket aktuell då den 

kan synliggöra hur personlighetsdragen uppfattas i samhället och inte enbart i litteraturen som 

är mestadels psykologisk. 
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5. Metod och material 

Vi kommer i följande avsnitt att förklara mer ingående metoden kring studien som behandlar 

diskursen kring introversion och extroversion. Avsnittet är uppdelat i fem övergripande delar; 

urval, datainsamling, analys av empiriskt material, etik och slutligen validitet & reliabilitet. 

Dessa delar är betydande i avsnittet och innefattar essentiella aspekter av studiens metod och 

tillvägagångssätt. Härmed presenterar vi ett planmässigt och tämligen regelbaserat 

tillvägagångssätt för analys av data.  

 

 

 

5.1 Urval 
De rådande omständigheterna gällande Covid-19 har medfört att bekvämlighetsurval har 

genomförts för att få ett strategiskt urval. Bekvämlighetsurvalet består av människor i vår 

närhet som studerar och befinner sig inom det relevanta åldersspannet för denna studie. Ett 

slumpmässigt urval hade inte, trots omständigheterna, varit mer betydelsefullt i detta avseende 

då studieobjektet kan diskuteras av de flesta individer. Bekvämlighetsurvalet kan snarare ge, 

troligtvis, mer ofiltrerade och ärliga svar på grund av en bekväm relation mellan intervjuare 

och informant. Dock finns det en risk för en motsatt reaktion, alltså att informanten gömmer 

ett ärligt svar på grund av den bekväma relationen. Vidare har vi valt individer som vi anser 

vara passande för studien där de kan generera lämplig information om forskningsämnet. 

Information som vi tror kan generera både homogena respektive heterogena svar för att 

därigenom generera olika perspektiv på studieobjektet. Detta bestämdes utifrån relationen till 

intervjupersonen, det vill säga ett antagande att informanterna innehar differenta erfarenheter 

och upplevelser i relation till individer i samhället därav lämpligheten.  

 

Med skäl av att hålla informanternas utsagor anonyma har vi valt att inte använda deras reella 

namn. Detta med anledning att skydda deras identitet då eventuella personuppgifter behandlas 

i intervjuerna. Vi har därför valt att benämna informanterna utifrån siffror som presenteras 

nedanför: 

 

Informant 1: Studerande man, 28 år.  

Informant 2: Studerande kvinna, 24 år.  
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Informant 3: Studerande man, 20 år. 

Informant 4: Studerande kvinna, 30 år. 

Informant 5: Studerande man, 21 år.  

Informant 6: Studerande kvinna, 24 år.  

Informant 7: Studerande man, 24 år.  

Informant 8: Studerande kvinna, 24 år.  

Informant 9: Studerande kvinna, 25 år.  

 

Avgränsningen som gjordes bestod av ett åldersspann på 10 år där informanterna var mellan 

20–30 år. Av en slump utgjordes urvalet av endast studenter då majoriteten av våra kontakter 

består av studenter. Detta kan däremot ses som en styrka på grund av att, av egen erfarenhet, 

har studenter en någorlunda daglig interaktion med andra studenter och lärare, det vill säga ett 

flertal individer. Vid en daglig interaktion kan olika tankar och uppfattningar uppstå hos 

informanterna vilket kan leda till varierande utsagor och åsikter som kan vara till stor hjälp i 

studien.  

 

5.2 Datainsamling 

Som tidigare nämnt är forskningen kring ämnet ur ett psykologiskt perspektiv, för att uppnå en 

sociologisk synvinkel valdes därav intervjuer med ett begrepp Kvale och Brinkmann använder 

sig av; diskursivt perspektiv (Kvale & Brinkmann 2014, s. 196 f.). Detta gör oss mer 

uppmärksamma till informanternas diskurs kring introversion och extroversion och förbiser en 

psykologisk spegling av de två personlighetsegenskaperna. Vi ville åstadkomma hur diskursen 

ser ut kring studieobjektet därav perspektivet. I detta fall innebär det studiet av hur tal används 

för att genomföra diverse handlingar (Kvale & Brinkmann 2014, s. 196 ff.). Det diskursiva 

perspektivet samt vår intervjuguide tillåter oss sålunda en inblick i både intervjupersonens egna 

åsikter men även dennes upplevda syn av samhällets diskurs gällande introversion och 

extroversion (Kvale & Brinkmann 2014, s.196). Vi var uppmärksamma på hur informanterna 

pratade kring de två grupperna då, precis som informanterna, är vi en del av diskursen. Likt 

Kvale och Brinkmann skriver kan detta påverka intervjuaren och blir mer lyhörd när 

intervjupersonens diskurs (samt definition av diskursen) skiljer sig från intervjuarens (Kvale & 

Brinkmann 2014, s.196). Detta är emellertid något som vi skriver mer utförligt om i avsnittet 

Metoddiskussion. 
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Totalt sett skapades två intervjuguider, dessa går att hitta i avsnittet Bilagor, den första 

intervjuguiden som Bilaga 1 och den andra intervjuguiden som Bilaga 2. Den sistnämnda är 

den intervjuguide som använts i denna studie. Anledningen till att två intervjuguider skapades 

var på grund av att den första intervjuguiden möjliggjorde en överblick av ett svarsmönster 

som låg utanför uppsatsen rådande syfte och frågeställningar. Dessa frågor berörde individens 

egna upplevelser och erfarenheter där dessa visade sig vara otillräckliga för att urskilja en 

diskurs kring introversion och extroversion vilket var syftet. En del frågor modifierades genom 

att undvika frågor som innehöll exempelvis “du-frågor”, såsom “Hur känner du att du blir 

upplevd, som introvert/extrovert, av resterande samhället?” för att istället bli “Hur känner du 

att introverter blir upplevda av resterande samhället?”. Det blev tämligen uppenbart att den 

senare frågan uppnådde svar som behandlade befolkningens upplevelser av introverter eller 

extroverter i stället för informantens upplevelser och stod kvar i den “riktiga” intervjuguiden. 

Däremot går det inte att kontrollera hur informanten svarar och inte heller något som bör 

begränsas, informanten fick svara precis hur denne ville - något som var till uppsatsens fördel 

tack vare intressanta synpunkter och erfarenheter.  

 

Konstruktionen av intervjuguiden var det första steget i arbetet där frågorna skapades utifrån 

en mycket betydelsefull artikel skriven av Noya och Vernon, Where Are All the Introverts 

Hiding? An Analysis of Introversion in Research (2019), som belyste den rådande obalansen i 

forskning av introverter/extroverter varav vi kände en lust att fokusera på denna obalans. 

Intervjuguiderna följde ingen agenda; teorier växte fram ur intervjuerna, främst de två senare 

pilotintervjuerna samt resterande “riktiga” intervjuer. Därtill var diskussionen mellan oss av 

stor vikt för framställningen och val av teorier. Totalt genomfördes 12 intervjuer, varav tre av 

dessa var pilotintervjuer med en different intervjuguide, där var och en intervju blev ca 30-45 

minuter. Efter dessa pilotintervjuer blev det, som tidigare nämnt, tydligt att den föregående 

intervjuguiden både missade syftet samt frågeställningarna men verkade även ligga något 

utanför den sociologiska kretsen då frågorna berörde personliga aspekter snarare än 

samhälleliga frågor.  

 

På grund av covid-19 har intervjusituationen sett annorlunda ut jämfört med tidigare arbeten 

då majoriteten av intervjuerna genomfördes över videosamtal. Detta sågs däremot inte som en 

problematik i vår insamling då vi båda har tidigare erfarenhet av liknande intervjuer. Två av 

intervjuerna genomfördes via ett fysiskt möte som dessutom innebar att vi båda deltog i 
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intervjun, något som vi såg som en fördel tack vare olika följdfrågor som annars inte hade 

ställts. Platsen för de två intervjuerna bedömde vi som neutral för båda parter som innebar att 

den inte var till någons fördel jämfört med om en intervju hade gjorts hemma hos informanten 

eller forskaren (Trost 2010, s.65f.). Intervjuguiden var av en subjektiv standardisering vilket 

innebär att man bör “försöka anpassa formuleringen av frågan så att den kan tänkas upplevas 

likadant av olika intervjupersoner.” (Rosengren & Arvidson 2002, s.143). En aspekt av 

intervjun som skilde sig åt mellan genomförandet var ibland i vilken ordning frågorna ställdes, 

likt Ahrne och Svensson (2015) skriver, är det möjligt att man inte får mer precis kunskap utan 

snarare ett annat perspektiv “med fler nyanser och dimensioner” (Ahrne & Svensson 2015, 

s.38). I Trosts mening kan intervjuerna anses ha en tämligen låg standardisering då vi som 

intervjuare anpassar oss till informanten, eventuella följdfrågor beror på informantens 

föregående svar samt frågornas ordningsföljd (Trost 2010, s.39). 

5.3 Analys av empiriskt material 

Efter en insamling av data via intervjuer skulle en analys göras av vårt empiriska material. 

Analysen påbörjades genom att göra en transkribering av samtliga intervjuer för att senare 

kunna göra en eventuell kodning. De relevanta teorierna och begreppen som påträffas i 

uppsatsen uppstod till följd av kodningen (se 5.3.2.).  

5.3.1 Transkribering 

Respektive forskare använde sig av ett inspelningsverktyg för att enkelt kunna transkribera 

samtliga intervjuer. Inspelningsverktyget underlättade då det tillåter oss att stoppa samt spela 

tillbaka vissa sekvenser vid intervjuutskrifterna. Transkriberingen delades lika bland forskarna 

där vi ansvarade för de intervjuer vi själva genomfört. Detta då vi kan enklare tyda de intervjuer 

vi själva genomfört eftersom diverse intryck och reaktioner kan vara betydande i tolkningen av 

det empiriska materialet. Att transkribera de intervjuer man själv genomfört gav oss även en 

inblick i den egna intervjustilen vilket eventuellt kan medföra en lärdom till nästa 

intervjutillfälle. Utskriften bestod av en “vanlig” utskrift i form av en konversationsanalys 

vilket innebär att vi skrev med allt som sades under intervjun utan några som helst justeringar 

(Ahrne & Svensson 2015, s. 51). Det blir ytterst angeläget att göra detta på grund av att vi vill 

åstadkomma en diskurs där intryck och reaktioner blir en viktig aspekt forskningen. Intrycken 

och reaktionerna utgör inte en del av resultatet, emellertid diskuteras detta i 

diskussionsavsnittet därav intresset av att göra en konversationsanalys. Konversationsanalysen 
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möjliggör att eventuella småord, pauser och/eller tveksamheter förtydligar den tolkning som 

komma skall (Ahrne & Svensson 2015, s. 52).  

5.3.2 Kodning 

För att åstadkomma en viss struktur i intervjuutskrifterna genomförde vi en kodningen av 

transkriberingarna. Detta för att lättare kunna tyda de likheter samt skillnader som förekom i 

intervjuuttalandena. Denna del av forskningsprocessen blev ytterst viktig då de koder som 

framställdes senare kom att konstruera diverse teorier och begrepp, även kallat induktiv 

kodning, som definieras i avsnittet Teoretisk referensram. Den induktiva kodningen 

möjliggjorde en identifikation och formulering av förklaringar till de mönster som tolkats i 

intervjuutskrifterna (Kvale & Brinkmann 2014, s. 239). Empirin kunde ses utifrån första och 

andra ordningens konstruktion där första ordningens konstruktion är informanternas utsagor 

och hur dess världsbild ser ut (Aspers 2011, s. 47). Första ordningens konstruktioner fungerade 

som vår utgångspunkt där vi, genom andra ordningens konstruktion, skapade diverse koder 

som i sin tur medförde de teorier och begrepp som ingår i rapporten. Vi var måna om att 

generera koder på ett korrekt vis då de teorier och begrepp som användes sedan skulle 

inkluderas i det empiriska materialet samt utgöra en viktig del i rapporten. Första ordningens 

konstruktioner blev således begrepp som innefattade främst diverse adjektiv såsom tyst, 

tillbakadragen, blyg, energisk, utåtriktad, social med flera, men även begrepp såsom ideal, 

anpassning, förutfattade meningar och förväntningar. De huvudkoder som fastställdes blev 

således egenskaper där de olika adjektiven ingick, en ytterligare huvudkod blev förutfattad 

mening där bland annat ord som ideal, anpassning och förväntningar ingick.  

 

Ur första ordningens konstruktion uppstod därefter andra ordningens konstruktion, alltså de 

teorier och begrepp vi applicerar på empirin vilket är följande; socialkonstruktivism, sociala 

normer, stereotyper, stigmatisering, dramaturgiska perspektivet samt frontstage/backstage. 

Sociala normer kopplades till de adjektiv som applicerades på respektive personlighetstyp där 

den föreliggande normen det vill säga idealet medför en stereotypifiering som kopplades till 

begreppen förutfattade meningar och förväntningar. Vidare bidrog adjektiven i informanternas 

utsagor en eventuellt stigmatisering som kan läsas mer om i Resultat & analys. Det 

dramaturgiska perspektivet och frontstage/backstage kopplades till begreppen, anpassning, 

förutfattade meningar och förväntningar. Även här har stigmatisering en viktig plats då det 

dramaturgiska perspektivet ämnar till att förklara hur och varför individer anpassar sig, i detta 

fall till sociala normer och stigmatisering.  
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Första fasen i kodningen var en strävan efter att skapa en helhetskänsla av utskrifterna, detta 

gjorde vi genom att snabbt läsa igenom transkriberingarna. Helhetskänslan var till fördel när 

vi mer djupgående skulle läsa igenom transkriberingarna och generera koder då materialen blev 

något mer bekanta och därigenom, möjligtvis, lättare att tolka. När den mer djupgående 

läsningen genomfördes genererade vi koder som innefattade ord och fraser som speglade 

intervjuerna i sin helhet. Koderna var antingen tagna direkt från informanternas egna använda 

termer men även tolkade ord från forskarna (Trost 2010, s. 155). Koderna resulterade i att vi 

som forskare kunde bekanta oss med varje detalj i materialet då vi bröt ner, undersökte, 

begreppsliggjorde samt kategoriserade den insamlade datan (Kvale & Brinkmann 2014, s. 

241). De nyckelord som genererades medförde den, som tidigare nämnt, andra ordningens 

konstruktioner där empirin övergick till ett mer teoretiskt slag snarare än deskriptiv. Vi 

undersökte samt jämförde nyckelorden för att möjliggöra en mer noggrann och selektiv 

kodning. Detta för att tyda de eventuella tendenser som uppkom i utskrifterna.  

5.4 Etik 

En viktig aspekt att ta hänsyn till vad gäller studien är de etiska riktlinjerna som 

Vetenskapsrådet (2011) har ställt upp inom samhällsvetenskaplig forskning. Riktlinjerna 

existerar för att skydda deltagarnas integritet då eventuella personuppgifter behandlas. Några 

grundprinciper som vetenskapsrådet har ställt upp innefattar; tillförlitlighet, ärlighet, respekt 

och ansvarighet. Dessa principer finns för att säkerställa forskningens kvalitet samt genomföra 

forskningen på ett så samhällsetiskt vis då ett flertal individer ingår i forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2018). Vi har därmed haft de fyra ovannämnda principerna i beaktelse från 

från och med studiens start till och med studiens slut. 

 

När våra informanter fick förfrågan om att medverka i studien skickades ett mail ut till dessa 

där diverse information kring studien och det allmänna syftet stod med. I mailet var vi noga 

med att upplysa om konfidentialiteten där en tystnadsplikt ingår det vill säga att ingen 

utomstående kommer att få ta del av informanternas personliga uppgifter så de i rapporten inte 

kan bli igenkända (Trost 2010, s. 61). Efter mailet med information och upplysning om 

konfidentialiteten krävs ett informerat samtycke där informanten i fråga behöver ge en 

bekräftelse att denne har, i form av ett svar eller underskrift, blivit underrättad om studien i sin 

helhet, risker, rätten att delta/avstå samt hur vi kommer att presentera resultatet (Trost 2010, s. 
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126). Det informerade samtycket var något som vi fick av samtliga individer vi skickade ut 

mail till vilket underlättade processen kring finnandet av informanter.  

 

När intervjun väl skulle äga rum var vi återigen noga med att ge den intervjuade information 

om intervjun och vad som eventuellt komma skall. Detta gjordes i mån av att skapa en ärlig 

intervju där vi vill åstadkomma att intervjupersonen i fråga inte skulle känna sig osäker 

och/eller oskyddad i dels intervjutillfället men även efter intervjutillfället. Vidare för att inte 

skapa en känsla av osäkerhet hos den intervjuade ställde vi inte frågor som kunde uppfattas 

som ett påhopp av nåt slag. Intervjuguiden var utformad på ett sådant vis att frågorna som 

ställdes inte var för personliga utan mer av ett allmänt slag där informanterna fick uttrycka vad 

de förmodade att samhället hade för bild. Vi var därmed måna om att relationen med samtliga 

informanter skulle vara avslappnade i form av att den intervjuade inte skulle få uppfattningen 

att vi som forskare åtnjuter någon slags högre makt. Vi ville åstadkomma en dominansfri dialog 

mellan intervjuare och den intervjuade vilket vi försökte åstadkomma genom att låta 

informanterna, mer eller mindre, styra intervjun. Efter transkriberingen av intervjun var vi 

angelägna att radera ljudfilerna då de inte var nödvändiga att spara, detta för att inte bevara 

onödiga personuppgifter så vi därmed inte behöver orsaka oro hos varken oss som forskare 

eller hos intervjupersonerna att ljudfilerna sprids till obehöriga på något vis (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 228). 

 

Vid presentationen av forskningen har vi sett till att hålla oss till de etiska riktlinjerna som 

vetenskapsrådet satt upp det vill säga vi har varit måna om att vara transparenta samt ärliga i 

rapporten. Den etiska aspekten har varit i en ständig beaktelse under hela processen gällande 

presentation av resultat för att få en, utöver informanternas integritet, legitim rapport som 

möjligt. Vi valde att, som tidigare nämnt, inte tillkalla informanterna efter dess riktiga namn 

på grund av konfidentialiteten. Denna aspekt är särskild viktig efter att den nya lagen om 

GDPR, General Data Protection Regulation, stiftades år 2018. Lagen innefattar ett skydd för 

individens personuppgifter och dess rättigheter till ett privatliv (Datainspektionen, u.å.). Det är 

sammanfattningsvis av högsta värde att ha GDPR och Vetenskapsrådets riktlinjer i åtanke 

under hela forskningsprocessen samt huruvida vi presenterar informanternas utsagor i 

rapporten. 
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5.5 Reliabilitet och validitet 

En studies styrka är att mäta det som avses att mäta, även kallat validitet därav valet av 

kvalitativ metod. Att generera en valid studie är inte endast via begreppsbildning och vilken 

typ av metod som används för studien, en valid studie genereras även via forskaren och dess 

moraliska integritet. Validering av studien präglar hela forskningsprocessen, den är med andra 

ord kontinuerlig (Kvale & Brinkmann 2014, s. 297). Det var därför viktigt att i studiens första 

stadie planera genom att försäkra oss att studiens alla stadier är vettiga samt hållbara i längden 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 298). Planeringen gav oss en grund där vi ideligen försäkrar, 

ifrågasätter och tolkar de eventuella resultaten kontinuerligt. Vi kontrollerar genom hela 

forskningsprocessen att vi mäter det som avses att mätas för att uppnå en så valid forskning 

som möjligt går. Detta diskuteras mer i diskussionsavsnittet där vi bl.a. skriver om 

intervjutillfället och huruvida informanterna i vissa avseenden censurerade sina uttalanden. En 

censurering som till viss del blir väsentlig i vår undersökning då det är diskursen som 

analyseras i studien. En annan aspekt av validiteten som bör beaktas är den interna validiteten, 

det innebär kontrollen av ovidkommande variabler vilket visserligen är mer aktuellt i 

experimentella undersökningar men har ändå viss relevans för denna uppsats (Kjellberg & 

Sörqvist 2015, s.71). Kjellberg och Sörqvist skriver nämligen att för beteendevetenskapliga 

experiment kan informantens svar bero på flertal faktorer, exempelvis informantens grad av 

vakenhet, humöret eller exempelvis vilken tid på dygnet som intervjun genomfördes (Kjellberg 

& Sörqvist 2015, s.71). Den externa validiteten är även en faktor som bör lyftas, det innebär 

hur väl resultatet av uppsatsen kan generaliseras, antingen på andra informanter eller i andra 

typer av situationer (Kjellberg & Sörqvist 2015, s.72). Denna aspekt av uppsatsens 

generaliserbarhet diskuteras vidare i avsnittet Diskussion. 

 

Reliabilitet inom kvalitativ forskning anknyter till studiens konsistens och tillförlitlighet. 

Begreppet relateras till om studiens resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och 

differenta förhållanden, d.v.s. om intervjupersonerna skulle ge annorlunda svar beroende på 

tidpunkt och forskare (Kvale & Brinkmann 2014, s. 259). Den kvalitativa ansatsen ger oss 

möjligheten att uppnå mer djupgående utsagor vilket en kvantitativ ansats inte hade genererat. 

Med en mer djupgående förståelse av det empiriska materialet alstrar en mer tillförlitlig studie, 

även kallat reliabilitet. Utifrån ett symboliskt interaktionistiskt synsätt kan vi fastställa att 

människor ingår i en ständig process där skilda svar vid olika tidpunkter kan förekomma (Trost 

2010, s. 131). Detta innebär att aktörer i samhället genom tid kan ge olikartade svar beroende 
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på, i detta fall, diskursen. Reliabiliteten i studien kan därmed vara något lägre på grund av att 

mänskliga attityder ständigt förändras över tid. Vidare avser studien att mäta eventuella 

attityder informanterna innehar gentemot studieobjektet vilket kan ge en viss ovisshet vad 

gäller uppskattningen av trovärdighet. Ovissheten kan uppstå på grund av att individers 

attityder inte kan uppskattas som sanna eller falska samt att en större urvalsgrupp hade 

genererat ett mer trovärdigt resultat. Emellertid är studiens syfte att tolka individers redan 

tolkade verklighet där utgångspunkten är informanternas utsagor. Med en korrekt 

intervjuteknik där interaktionen mellan intervjuare och den intervjuade är sannolikheten att 

felaktig information ges ut låg (Trost 2010, s. 132). Vi har därför sett intervjutekniken, som 

presenterades i avsnittet Datainsamling, som en essentiell aspekt vad gäller genereringen av så 

tillförlitliga svar som möjligt går. 
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6. Resultat & analys 

I följande avsnitt kommer en presentation av resultat från den insamlade datan att redovisas 

samt analyseras med hjälp av uppsatsens teorier och begrepp. Detta för att tyda de mönster och 

tendenser som påträffats i intervjusvaren. Avsnittet är uppdelat i två övergripande delar, precis 

som i avsnittet Teoretisk referensram; socialkonstruktivism och det dramaturgiska 

perspektivet. Under socialkonstruktivism är begreppen diskurs och sociala normer hopslagna 

då begreppen, mer eller mindre, kompletterar varandras syfte. Vidare är anledningen till 

namnet på underrubrikerna på grund av hur nära besläktade begreppen är i relationen till 

empirin. Resterande underrubriker är “Stereotypifiering av introversion”, “Stereotypifiering av 

extroversion” samt “Stigmatisering”. 

6.1 Socialkonstruktivism 

Vi väljer att behandla de fyra begreppen diskurs, sociala normer, stereotyper och stigmatisering 

under den övergripande teorin då, som nämnt i avsnittet Teoretisk referensram, dessa anses 

ingå i socialkonstruktivismen. Som tidigare nämnt är de fyra begreppen relativt 

sammankopplade, emellertid är skälet till uppdelningen av begreppen att öka läsbarheten och 

skapa en struktur i de valda teorierna. Vidare är skälet till uppdelningen på grund av att vi 

upptäckte att diskursen medförde sociala normer det vill säga riktlinjer på hur individer bör 

handla i enlighet med diskursen. Likaså innefattar stereotyper, i detta fall, en “normal” grupp 

och en “avvikande” grupp där den avvikande gruppen i sin tur blir stigmatiserade. Vid ett 

alstrande av diskurs som även är socialt konstruerat tillkommer de resterande begreppen därav 

relevansen av teorin.  

6.1.1 Diskurs & sociala normer 

Resultatet av intervjusvaren var tämligen tydliga då vi, i majoriteten av svaren, fick 

snarliknande svar. Svar i form av hur introversion och extroversion talas om det vill säga hur 

diskursen kring personlighetstyperna ser ut vilket var det primära fokuset i studien. Följande 

är ett svar på frågan vad en informant tänker på när hen hör “introvert”: 
 

Eh, alltså om jag ska förklara det så som jag tänker att det är så tänker jag att man är 

inåtvänd och lite tillbakadragen och att man, inte är jätteframåt, och att man gillar att 

spendera tid själv. 

Informant 9 
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Informant 9 uttalande är en ungefärlig representation av förklaring på hur informanterna talade 

om personlighetstypen introvert. De egenskaper som tillskrivits introverta individer av 

informanterna bestod till mesta dels av ord som “tillbakadragen” eller “inåtvänd”. 

Introspektion och att vara reserverad är nämligen egenskaper som Carl Jung inkluderade i 

definitionen av begreppen (Jung 1971, s.153 ff.). Likaså skriver Jennifer B. Kahnweiler att 

egenskaper som informanterna beskrivit introverta individer är vanliga egenskaper och inte 

stereotypiska egenskaper (Kahnweiler 2018, s.3 ff.). När frågan däremot gäller vad 

informanten tänker på när hen hör “extrovert” blir svaret som följande: 

 

Då tänker jag att man är riktigt social. [...] Så här, ja men framåt, gillar att prata, alltså, har 

mycket, lätt att knyta kontakter och så, så här glad liksom “Woohoo!”. 

Informant 9 

Ovanstående citat kommer från en och samma informant som beskrev personlighetstypen 

introvert och är även här en ungefärlig representativ förklaring på hur informanterna talade om 

personlighetstypen extrovert. Den rådande diskursen har medfört diverse förväntningar på 

huruvida individer i samhället bör bete sig då det föreligger riktlinjer i form av 

handlingsnormer. Normer kan även innefatta en grupp där informanternas utsagor speglade en 

extrovert norm. En extrovert norm som de introverta personerna bör, enligt informanterna, rätta 

sig efter. Följande citat är ett tydligt exempel på diverse förväntningar: 

 

Om det är ett nytt sammanhang med nya människor tror jag det alltid finns en förväntan på 

att alla ska ta lika mycket plats. Även den introverta ska prata. 

Informant 3 

Vidare bekräftade en informant den extroverta normen som föreligger genom att uttryckligen 

beskriva vad som anses vara en avsevärd personlighetstyp i samhället: 

 

I samhället är det bra att vara extrovert enligt normer. Asså det är bra att synas och kunna ta 

för sig och ehm.. att vara bland folk ger dig antagligen mer möjligheter som t.ex. träffa en 

partner, skaffa kontakter som kan ge dig ett jobb [...] 

Informant 1 
 
De egenskaperna som tillskrivits den extroverta är det som föredras i en större utsträckning 

över de introverta dragen i informanternas yttrande. Detta kan även läsas mer om i Tidigare 

forskning där Susan Cain uttrycker sig om det extroverta idealet. Trots den extroverta normen 
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som föreligger fanns det ett fåtal informanter som var överens om att en balans av båda är vad 

som efterfrågas i samhället i stort.  En av informanterna hävdar att det är en hårfin linje som 

baseras på att man gärna ska vara lite av bådadera. Informanterna var införstådda om vad som 

anses vara å ena sidan “för” extrovert, å andra sidan “för” introvert. Följande är ett exempel på 

en informant som förklarar detta: 

 
Man ska vara 50% introvert och 50% extrovert, [...]. Men jag tror att det kanske inte är bra 

att en människa tar för mycket plats men du ska heller inte vara för tillbakadragen. Man ska 

kunna balansera det någonstans. 

Informant 2 

Ovanstående uttalande var en bild som flera informanter delade då de uttryckte sig likartat:  

 

Fast samtidigt är det en hårfin linje. Du får inte vara för pratglad, du får inte vara för 

extrovert, du får inte vara för jobbig. Men du ska heller inte vara för tyst, för introvert och så 

vidare 

Informant 5 

 

Det kan bli “men gud vad mycket plats hon tog” men samtidigt vill de att man ska göra det 

men bara till en viss gräns och inte längre.  

Informant 4 

 

Den tämligen överensstämmande diskurs som informanterna framför, visar på en något negativ 

syn gentemot introverter där de menar på att de kan missgynnas i vissa samhälleliga funktioner 

eller situationer. Den extroverta normen kan eventuellt medföra en stjälpning hos de introverta 

individerna vad gäller olika situationer som en individ utsätts för i samhället varje dag. De 

främsta exemplet som tas upp är karriären, att kunna föra en god kommunikation och att “ta 

för sig” är centralt för att, utifrån informanterna, kunna överleva. Följande är exempel på två 

informanters svar när vi frågar i vilka situationer en introvert kan se utmaningar: 

 

Men det kan väl liksom finnas utmaningar i, ja men till exempel i karriär och liknande, med 

att har du inte lika “framåt personlighet” så kan det missgynna dig i karriären och liknande 

så jag tänker mig att det kan finnas utmaningar med att vara introvert, såväl som extrovert 

egentligen. 

Informant 7 
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[...]t.ex. när man söker jobb så efterfrågas det personliga brev som har “jag är en utåtriktad 

person som har lätt att möta andra människor” och så vidare Det är ju bara extroverta drag 

som efterfrågas. 

Informant 4 

 

Diskursen som skildras ur informanternas utsagor vidare upprätthålls genom samhälleliga 

funktioner såsom arbetsplatser och skolor. Ovanstående citat tyder hur informanterna talar om 

karriären och hur det är de extroverta dragen som ständigt efterfrågas. Detta medför en ständig 

upprätthållning där de extroverta dragen ständigt efterfrågas i de flesta sammanhangen enligt 

informanterna. Presentationer inför större grupper är inte ovanligt i bägge miljöer vilket leder 

till en viss press för introverter enligt informanterna. Kravet att kunna hålla en presentation 

eller delta i seminarium blir således något som potentiellt avslöjar en svaghet hos introverter 

jämfört med extroverter som kan ha lättare att spontant diskutera i större folkmängder. Så länge 

kravet av presentationer eller liknande finns på arbetsplatser eller i skolmiljön blir det ett slags 

ideal samtliga individer i samhället måste leva upp till. 

 

Trots efterfrågan av de extroverta dragen inom karriären påstod en informant att den introverta 

personen möjligtvis uppskattas mer hos privatpersoner snarare än samhället i stort. Detta 

uttalande skilde sig från de andra informanterna då vi inte fick in något liknande yttrande. Hen 

uttryckte sig på följande vis: 

 

Men sen kan jag tänka att den introverta personen kanske uppskattas mer av privatpersoner 

[...]. Men i samhället i stort så är normen typ att man ska vara extrovert för att klara sig. 

Informant 4 

6.1.2 Stereotypifiering av introversion 

Vi har kunnat utläsa positiva respektive negativa egenskaper i den insamlade datan vad gäller 

bådadera personlighetstyperna. De egenskaper som tillskrivit är utifrån vilken personlighetstyp 

man har det vill säga om man är en introvert eller extrovert person. Som tidigare nämnt har, i 

en större utsträckning, positiva egenskaper tillskrivits de mer “utåtriktade” individerna medan 

alltmer negativa egenskaper tillskrivits de mer “tillbakadragna” individerna. Detta blir med 

andra ord en stereotypifiering där informanterna kategoriserar utifrån vilken sida av skalan man 

tillhör. Vid en stereotypifiering har man en viss bild av hur individer beter sig beroende på 
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vilken grupp man ingår i, denna bild går i enlighet med de sociala normer som förekommer. 

Följande är ett citat av en informant som berättar om hur denne anser att den introverta 

personlighetstypen uppfattas av resterande samhället: 

 

Jag tror att man kan missförstå introvert, jag tror att när man säger introvert så tänker man 

“Ja men de är blyga” [...] det är ju en supergeneralisering av begreppet, [...] det är väl en 

platt beskrivning av en introvert som jag inte ens tror att den stämmer för alla introverter.  

Informant 6 

Ovanstående citat är ett tydligt exempel på hur samhället kategoriserar introverter. Introverter 

har i majoriteten av intervjuerna framställts som “blyga” och “tillbakadragna”, detta är något 

som de flesta har antytt gällande introversion. En ytterligare informant uttrycker sig följande: 

 
De är ju blyga och det blir lite svårt att hålla en konversation med de. Alltså jag tycker 

nästan att de kan vara lite fega. 

Informant 5 

Ovanstående informant hävdade att introverta personer inte endast är blyga utan även fega. 

Hen menade på att introversion endast sitter i huvudet och att de som besitter de introverta 

personlighetsdragen kan släppa barriärerna de har i huvudet och bete sig i enlighet med de 

andra. “De andra” det vill säga det som anses vara “normal”gruppen som är, i detta fall, de 

extroverta då samma informant hävdar att den introverta personen endast behöver ta sig an 

utmaningar. Utmaningar som hen menar på att de extroverta personerna redan gör. Vidare 

uttrycker sig en informant på följande vis, vilket även är en tydlig kategorisering av respektive 

personlighetsdrag: 

 

Folk som är lite generellt blygare,[...] jag får typ en visuell bild av en stor grupp människor 

som står och skrattar och pratar och en som sitter och stirrar i sin bok i skolan. 

Informant 7 

Ovanstående informant börjar med att beskriva sin visuella bild av kategorin extrovert i ett 

visst sammanhang följt därefter med en jämförelse på de introverta individerna. Denna visuella 

bild tyder på en tydlig stereotypifiering. En stereotypifiering som pekar på att introverta 

individer, mer eller mindre, inte ses som den skrattande individen snarare en tystlåten individ. 

Denna bilden delades med ett par andra informanter däribland en informant som uttrycker sig 

på följande vis: 
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Och då såg man de andra som var kanske i korridorskanterna, eller satt själva, eller inte 

pratade så mycket och helt ärligt så såg jag de som mobbade. 

Informant 5 

 

Informanterna tillskriver, överlag, de introverta individerna en rad olika egenskaper där de 

flesta är negativa. Dessa egenskaper som de menar på att introverta innehar, medför olika 

fördomar såsom ovanstående citat där informanten använder ordet “mobbade”. Detta trots att 

informanten inte hade någon aning om de individerna i “korridorskanterna” var mobbade eller 

inte. Ett antagande som har uppstått till följd av den kategorisering hen och resterande 

samhället har gjort. Denna bild bekräftas vidare av en annan informant som påstår följande: 

 

Så förr va väl min bild lite negativ men det tror jag samhället i stort har ändå. Människor 

uppfattar introverta som otrevliga och konstiga. 

Informant 3 

Informant 3 bekräftar informant 5 bild av introverta personer och använder ordet “konstig” 

istället för “feg” och “mobbad”. Detta är antaganden som informanterna gör på grund av den 

rådande bild som föreligger gentemot de introverta personerna. Informant 3 hävdar vidare att 

detta inte endast är hens bild utan hen påstår att detta är en gemensam åsikt som samhället i 

stort har. Ordet “konstig” var något som kom upprepade gånger i majoriteten av intervjusvaren 

där ordet inte nödvändigtvis endast var utifrån informanternas syn utan även vad de trodde var 

samhället i storts syn på introverta. Följande är ett exempel på ett svar en informant gav när 

frågan om hur man tror att introverta blir upplevda av samhället:  

Kanske lite konstiga (skrattar), mystiska typ, lite svåra att förstå sig på, blyga, ja, lite så. 

Informant 9 

Trots den överensstämmande bilden gentemot introversion i majoriteten av intervjusvaren 

kunde vi tyda en informants skilda svar i förhållande till de andra svaren. Informanten beskrev 

den introverta personlighetstypen med positiva egenskaper som även bekräftar Jungs definition 

i sitt verk Psychological types. Denne informanten hävdade i intervjutillfället att hen är mer åt 

det introverta hållet och att hen därmed möjligtvis förstår de introverta på ett mer “korrekt” sätt 

än vad en extrovert kanske skulle göra. Följande är exemplet av dessa positiva egenskaper en 

introvert kan besitta: 
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Främst som tystlåtna och tillbakadragna. Men även typ som att de kanske är djupa, ja men 

intellektuella och kanske känslosamma, de är lite mer i kontakt med sig själva. Men också 

negativa grejer såsom att de klarar inte av sociala sammanhang. Det finns både bra och 

dåliga saker.  

Informant 1 

 

När en kategorisering pågår kan, som tidigare nämnt, förväntingar och antaganden på en 

individ byggas upp beroende på vilken grupp den person som blir stereotypifierad tillhör, i 

detta fall introverta. När frågan om intervjupersonerna tror att det finns en förväntan på 

introverter i sociala sammanhang sa hen följande: 

 

Där finns det ingen förväntan på de introverta att fylla ett rum utan att det bara skulle vara 

positivt om den nu skulle ta för sig lite mer en dag för då hade man tänkt att denne “blommar 

ut” och har en bra dag. 

Informant 4 

Ovanstående informant hävdar att samhället ser att varvid en introvert tar för sig mer än vanligt 

skulle det betraktas som något positivt. Hen menar på att introverta personer inte har några 

förväntningar utan att de hade haft en bra dag om denne fyller rummet. Detta på grund av den 

diskurs som råder i samhället om att varpå man är utåtriktad ses det som något positivt snarare 

än att vara tillbakadragen och tystlåten.  

6.1.3 Stereotypifiering av extroversion 

Den introverta personlighetstypen har synnerligen ställts i relation till den extroverta 

personlighetstypen. Emellertid ställdes även de extroverta personlighetsdragen i relation till de 

extroverta idealen som existerar i samhället. Den extroverta kategorin beskrivs oftast som 

positiva, glada, energiska med en god social kompetens. Dessa egenskaper är synnerligen 

positiva då “glad” är ett ord som används upprepade gånger informanternas svar. Nedanstående 

citat är exempel från två olika informanter på hur stereotypen extrovert beskrivs: 

 

Den extroverta helt klart. Asså den en person som är glad och positiv föredras nog för det 

mesta. 

Informant 3 
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Jag tror även att de har en mer positiv attityd, man är mer pratglad vilket jag tror uppskattas 

av samhället. Man kan ha en dialog med andra människor liksom. 

Informant 5 

 

Genomgående i intervjuerna var den positiva bilden gentemot extroversion påtaglig, dock 

fanns det ett fåtal informanter som adressera diverse egenskaper som kan ses som “negativt” 

hos extroverter. Dessa egenskaper innefattade, till stor del, att individer med extroverta drag i 

vissa sammanhang tenderar att bli “för” mycket.  

 

[...] Människor som är extremextroverta kan vara jobbiga att vara runt. De kan kräva mycket 

plats och utrymme i nästan alla sammanhang vilket också då tar bort platsen från någon 

annan. Det är det negativa om extroverta. 

Informant 1 

Denna “negativa” bild som ovanstående informant hade gentemot extroverta personer 

bekräftas ytterligare av en annan informant som uttrycker sig likartat. Kommande informant 

svarade på frågan om hur denne tror att samhället ser på extroversion. Hen hävdade att 

samhället kan, mer eller mindre, se ner på kategorin extrovert. Hen uttrycker sig följande: 

 

Jag tror att extroverta kanske man kan se ner på för att de pratar för mycket medan introvert 

“kommer undan”.  

Informant 2 

 

Trots denna “positiva” samt delvis “negativa” bild som informanterna och vad de tror samhället 

har gentemot extroverta hävdar majoriteten av informanterna att det eventuellt råder en felaktig 

bild av vad det innebär att vara extrovert. Nedanstående citat är taget ur en intervju med en 

informant där hen menar på att människor, överlag, tror att de individer med den extroverta 

personlighetstypen alltid mår bra då de till stor del av tiden, enligt informanten, visar att de är 

ständigt aktiva. Hen formulerar detta på följande vis:  

 

Ja, jag kan tänka mig att eftersom att de alltid är med på fester och alltid pratar så tänker 

man att de här personerna alltid mår bra. Att det man ser är hur de mår och sådära och att 

man då kanske missar en del genom att bara tittar på att de alltid är ute och lever, pratar och 

så vidare 

Informant 1 
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Vidare fanns det andra informanter som menar på att det råder en eventuell fel bild av hur de 

individer med den extroverta personlighetstypen är. När frågan om det föreligger någon 

förutfattad mening om extroverta hävdade en informant följande:  

 

Högljudda, överallt, tar för mycket plats, ger inte plats till andra och så vidare Det behöver 

absolut inte alltid vara så. Jag tror inte alla är helt extroverta eller helt introverta. 

Informant 5 

 

Ovanstående citat blir ett tydligt exempel på hur informanten uttrycker sig om vad denne tror 

samhället har för bild av extroverta följt därefter vad denne tror själv. Den stereotypifieringen 

som folk gjort gentemot extroversion medför, likt ovanstående svar, ett antagande på grund av 

grupptillhörigheten vilket i detta fall är gruppen “extroverta”. Vidare instämde ett flertal 

informanter att den felaktiga bild som råder i samhället består till stor del av ett antagande 

gentemot kategorin extrovert. Detta antagande bygger på att individer förmodar att de 

extroverta personerna alltid mår bra. En informant uttrycker sig följande: 

 

[...] alltid är med på fester och alltid pratar så tänker man att de här personerna alltid mår 

bra. Att det man ser är hur de mår och sådära och att man då kanske missar en del genom att 

bara tiittar på att de alltid är ute och lever, pratar och så vidare 

Informant 1 

Ovanstående informant menar på att samhället har en bild av att det individerna med extroverta 

drag visar utåt även speglar deras insida. En different informant uttrycker sig likartat angående 

individers antagande att extroverta mår bra i stort sett hela tiden: 

 

Den känsliga sidan eller den låga sidan av en själv, alla har ju att man är positiv och glad 

och sen är man ledsen och nedstämd, eller att man behöver vara själv och det kanske man 

inte riktigt ser hos en extrovert. Eller tänker att de inte, alltså att man glömmer bort den 

sidan. 

Informant 9 

 

Den “låga” eller “ känsliga” sidan hos individer tenderar att, enligt ovanstående informant, 

glömmas bort hos de individer med extroverta drag. Hen hävdar att alla individer oavsett vilket 

personlighetsdrag som visas utåt större delen av tiden inte speglar individen i frågas inre. Detta 
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bekräftades även av vissa informanter som betraktade sig som extroverta, det vill säga att det 

råder en felaktig bild av huruvida dessa personer är:  

 

Inte alls på samma sätt. Men det är klart att det finns förutfattade meningar. Asså… såhär.. 

mina vänner tror att jag är glad hela tiden. Jag väljer att ibland kanske inte ens tala om mina 

problem för att jag tror inte mina vänner förväntar sig att jag mår dåligt.  

Informant 3 

Informanten börjar med att berätta om den felaktiga bilden som hen anser föreligger varpå hen 

bekräftar att denne för faktum också innehar diverse problem i sin vardag som, mer eller 

mindre, har en negativ påverkan. Vidare menar informanten att detta är något som denne väljer 

tala om för nära till följd av stereotypifieringen som sker gentemot extroverta. I avsnitt 6.2 tas 

detta upp mer ingående där bl.a. man kan läsa om hur individer är annorlunda beroende på 

andras förväntningar som medför ett situationsanpassat beteende av den personen som får 

förväntningarna riktade gentemot sig. 

6.1.4 Stigmatisering 

Gemensamt för samtliga intervjuer är att om man tyder det som står mellan raderna, hyllas 

extroverta, eftersom att informanterna delvis tillskriver extroverter positiva egenskaper. 

Däremot kan detta i själva verket appliceras på både introverter såväl som extroverter. I 

följande intervjuutdrag kan ett tydligt exempel urskiljas där vi frågar informanten om hen tror 

att samhället har förutfattade meningar om introverta: 

 
Jag kom på mig själv nu när jag sade “glad”, jag tänker att det kan ju introverta människor 

också vara (skrattar), glada och snälla så ja jag tror garanterat att det är jättemycket som, 

alltså att folk missförstår introverta människor mer än att det är en jättestor 

personlighetsskillnad mellan extroverter och introverter, jag tror mer att folk missförstår 

introverta. 

Informant 8 
 

Citatet visar på att informantens första tanke innebär att hen automatiskt tillskriver extroverter 

en positiv egenskap för att sedan inse att den kan gälla för även introverter. Det är däremot 

viktigt att nämna att informanten inte ger introverta nödvändigtvis negativa egenskaper utan i 

stället, med en automatik, ger extroverta positiva egenskaper.  

 



37	
 

Vidare kan en stigmatisering uppstå gentemot personer som inte handlar i enlighet med de 

förväntningar som har uppstått till följd av den roll som har fastställts. En typisk förväntan är 

möjligheten till att agera med en viss nivå av social kompetens, ett ideal uppstår där 

extroversion föredras och de som inte uppnår eller följer detta ideal blir således stigmatiserade. 

Somliga informanter berättar att om de möter en främling som inte är direkt utåtriktad och 

startar en konversation förändrar det hur informanten ser på främlingen, se följande för 

exempel: 

 

Alltså det beror på hur den är som person, om den är helt knäpptyst och liksom, inte vill ha 

någon som helst social interaktion med mig, ja då kanske inte min uppfattning är jättepositiv, 

då kanske “nej men den tycker inte om mig eller nånting”, jämförelse med någon som är 

inbjudande [...] 

Informant 8 

 

Egenskapen eller möjligheten att kunna socialisera sig och ha lätt för diskussion har blivit ett 

slags ideal i dagens samhälle: 

 

Och som sagt eftersom samhället är extrovertifierat så ska man passa in i den ramen och om 

man inte gör det så är man konstig och uppfattas som otrevlig.  

Informant 4 

Det som kan tydas ur ovanstående citat är att informanterna verkar mena på att en utåtgående 

person är ett slags ideal som de flesta jämförs med, ett avvikande från detta, någon som är 

exempelvis tyst, blir på så vis stigmatiserad. Detta ideal leder till flertal typer av förväntningar 

på individer som kan karaktäriseras av mer introverta drag, förväntningarna bygger på idealet 

av att majoriteten av befolkning skall vara mer extroverta, se nedanstående för exempel: 

 

Ja det är väl att man, förväntar sig att vara mer extrovert, mer, att man inte riktigt ska vara 

introvert. Typ så här “Varför säger du ingenting”, “Varför pratar du inte” och “Varför sitter 

du bara där?” 

Informant 9 

 

När en informant blir tillfrågad om det finns situationer som är mer utmanande för introverter 

svarar informanten att en introvert kan känna en viss press att anpassa sig själv för att bli mer 
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social accepterad, följdfrågan lyder därav “Hur tror du att man blir socialt accepterad då?” 

varav informanten svarar: 

 

Genom att vara liksom utåtgående och trevlig och glad, ställa följdfrågor om någon frågar 

dig någonting och sånt liksom. Hålla igång konversationer, och om, att en introvert person 

skulle känna sig pressad att hela tiden försöka hålla igång en konversation kanske, sån 

situation. Och också typ känna press att hitta på saker som man kanske inte hade valt själv, 

att det liksom blir, jag vet inte “uttvingad” att göra saker som man själv inte hade gjort på 

grund av dina vänner eller någonting. 

Informant 8 

Ovanstående svar påvisar en aspekt av Goffmans teoretiserande kring hur en individ behandlar 

sitt stigma, ett förtydligande av detta görs i följande avsnitt Dramaturgiska perspektivet. 

Ytterligare ett exempel av kopplingen mellan dramaturgi och stigma kan urskiljas i följande 

svar: 

 

Och då kan jag tänka mig att det föredras att vara extrovert generellt sätt så typ i sociala 

medier tror jag att folk försöker visa upp en sida av att vara extrovert fast att de kanske inte 

är det för att visa upp liksom, den bilden som antas föredras. 

Informant 7 

Det som antas vara föredraget blir på ett vis något introverten måste leva upp till och därav 

anpassa sig själv, återigen är det tydligt på grund av stigmatiseringen av introversion. 

 

En informant ger ett intressant perspektiv av hens uppfattning av stigmatisering gällande 

introversion:  

 

[…] men ja jag tror verkligen att man har mer förutfattad mening om introvert än extrovert, 

för jag tror att man tänker att introvert skiljer från, som om man går på en linje så tror jag 

att då går du på linjen men om du är introvert då skiljer du dig från linjen, då har du gått av 

linjen och skiljer dig från andra medans jag tror att man går på två parallella linjer, jag tror 

inte att det finns en, så här “Ja går du i mitten då är du normal, eller så kan du vara 

introvert eller extrovert”, utan jag bara tror att vägarna korsas för det första och ingenting 

är ju mer eller mindre fördelaktigt. 

Informant 6 
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Informantens svar visar på hens uppfattning av samhällets syn på introverter gentemot 

extroverter, denna överensstämmer med flertal andra informanter. Hen menar på att det 

normala är att “befinna sig på linjen”, att avvika från linjen kan därav leda till stämplingar som 

är tydligt i övriga informanters svar.  

 

Sammanfattningsvis var ett genomgående tema i samtliga intervjuer att introverta personer 

jämfördes med de extroverta personerna samt det extroverta idealet och inte vice versa. I 

nedanstående citat kan vi tyda en av informanternas svar gällande jämförandet:  

 

Den extroverta helt klart. Asså den en person som är glad och positiv föredras nog för det 

mesta. En tyst och negativ person… eller asså en introvert behöver kanske inte vara negativ 

men det som visas utåt blir negativt även fast den inte menar det. Och det kan vara lite 

stämningssänkande.  

Informant 3 

Ovanstående informant jämför den extrovertas egenskaper med den introvertas egenskaper. 

Informanten rättar sig när hen säger “en tyst och negativ person… eller asså en introvert”, hen 

börjar alltså med att tillskriva introverta personer med negativa egenskaper för att sedan säga 

“... eller asså en introvert”. Emellertid menar informanten på att en introvert person inte 

nödvändigtvis är negativ, dock hävdar hen att det en introvert visar utåt kan uppfattas som 

negativt. Avslutningsvis påstår informanten att den negativa energi som visas utåt kan vara 

något “stämningssänkande” som hen uttrycker det. Detta likt Goffmans tolkning av stigma där 

den “avvikande” kvalitén, introvertas egenskaper, jämförs med en “normal” grupp, de 

extroverta. Denna informant, utöver flertal andra informanter, stigmatiserar således introverter 

när de jämför introverta med extroverta och till skriver en negativ egenskap eller liknande. Den 

påvisar dessutom en tämligen negativ attityd gentemot introverter. Följande är ett exempel på 

en informants uttalande gällande vilken grupp som anses vara den “normala” samt hur den 

resterande gruppen blir per automatik avvikande från idealet och därmed blir stigmatiserade: 

 

Alltså jag tror att man tänker, man ska inte säga “normal” men jag tror nog att en extrovert 

är en “normal” människa som kan föra samtal, och umgås med människor och ha kul. Men 

jag tror att mer människor känner sig som introverta men inte vågar säga det typ för att det 

är så stigmatiserat. 

Informant 6 
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6.2 Dramaturgiska perspektivet 

Gemensamt för samtliga intervjuer är att informanterna menar på att en individs grad av 

introversion eller extroversion är situationsberoende samt att individen kan eller bör anpassa 

sig till situationen.  Det dramaturgiska perspektivet som lägger stor vikt på rollspelet innebär 

att den roll som individen framträder är starkt beroende på situationen. Det innebär således att 

en individ inte nödvändigtvis måste känna en press av att framställa sig på ett visst sätt som 

inte ligger i dennes natur om denne befinner sig i en situation som hen är bekväm i, se nedan 

för en informants exempel: 

 

 Definitivt, jag tror att det kan variera väldigt mycket beroende på, ja liksom vad man 

befinner sig i för grupper, vad det är för sammanhang, så typ säg att man är på jobbet kanske 

man är mer extrovert än om man till exempel är i någon privat miljö eller, tvärtom, eller om 

man befinner sig i liksom ett läge där man känner sig mer obekväm så är man väl inte lika 

extrovert såklart. 

Informant 7 

 

På ett liknande vis menar en informant på att även förväntningar på en individ är 

situationsberoende: 

 

Det kanske beror på hur välkänd den introverta personen är i det sammanhanget alltså har 

alla personerna som är i det sammanhanget träffat den personen så kanske det inte finns 

några förväntningar men om det är en välkänd introvert person som oftast är introvert så 

kanske, de har sattit ut en roll för den personen att den ska kanske vara tyst och blyg. 

Informant 8 

Ovanstående citat tyder på hur informanterna, delvis, inte ser extroversion och introversion 

som fasta beskrivningar av individer det vill säga att individer kan inneha lite drag av bådadera. 

I motsats till ovanstående svar anser följande informant att sammanhanget inte bör påverka sin 

introversion - samtliga deltagare bör prata: 

 

Om det ett nytt sammanhang med nya människor tror jag det alltid finns en förväntan på att 

alla ska ta lika mycket plats. Även den introverta ska prata.  

Informant 3 
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En annan informant verkar anse att en individs introversion eller extroversion är en egenskap 

som är möjlig att reglera mellan ett av-och-på läge, alltså att individen kan visa en extrovert 

sida en dag för att sedan byta till en introvert sida dagen därpå. Det är visserligen möjligt att 

informanten misstar introversion med blyghet eller social ångest, hen menar på att det är något 

inhemskt som begränsar individen - “Det sitter bara i huvudet”. I detta fall är den rådande 

situationen arbetsplatsen där informanten hävdar att individen skall kunna byta sin roll som 

introvert eller extrovert trots att det är, som tidigare nämnt, en genetiskt ärvd egenskap: 

 

Man ska vara extrovert på de sakerna man behöver vara extrovert som i detta fall. Han blev 

inkastad på jobbet och då behöver han ta på sig den rollen. Man ska vara extrovert och 

introvert vid rätt tillfällen beroende på omgivning och situationer. Om man är normal och 

inte har en bokstavskombination, en diagnos så klarar alla människor det. Det sitter bara i 

huvudet. 

Informant 5 

Informantens tanke kan däremot relateras till hur Goffman menar på att individens 

framträdande beror på publiken. Således innebär det att en introvert kan bli “tvingad” till att 

anpassa sig till arbetsplatsen där daglig och öppen kommunikation är ett måste, detta betyder 

dock inte att introverten plötsligt är extrovert. Dessutom, likt Devora Zack skriver, kan inte 

introverter bli “fixade” genom att bli mer extroverta (Zack 2019, s.21 f.). Det framträdande en 

introvert gör på sin arbetsplats kan likna det ovanstående informant säger; introverten försöker 

efterlikna ett framträdande av en extrovert typ. Något som Goffman menar på kan vara så 

utmattande att introverten behöver återhämta sig backstage innan hen går tillbaka till sitt 

framträdande igen frontstage (Collins 2008, s.67). 

 

Det framträdande som extroverter anses göra är inte likt det de introverter gör enligt 

informanterna, de “gör sig inte till” på något sätt där de måste agera mer introvert. I stället har 

somliga informanter berättat att de framträdanden extroverter gör handlar istället om att 

begränsa sig på något vis, främst om att “dölja” sidor som anses vara mer nedstämda jämfört 

med hur de vanligtvis åskådas av andra. Nedanstående är ett exempel på detta där informanten 

inte vill visa en viss sida av sin personlighet som inte skulle överensstämma med publikens syn 

av hen: 

 

[...] mina vänner tror att jag är glad hela tiden. Jag väljer att ibland kanske inte ens tala om 

mina problem för att jag tror inte mina vänner förväntar sig att jag mår dåligt. Det finns 
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dagar, eller till och med perioder, där jag känner att jag mår jättedåligt. Och detta brukar 

jag för det mesta hålla för mig själv för jag tror det skulle bli så överdrivet stort om jag sa 

nåt. Hajar du? Asså mina vänner har aldrig sett mig må dåligt för jag vill bli förknippad som 

den här personen de tänker att jag jämt är. 

Informant 3 

En informant menar på att en av de mest utmanande aspekterna med att vara extrovert är 

pressen att upprätthålla den extroverta rollen, exempelvis genom att dölja de dagar då denne 

mår mindre bra: 

 

Det kanske är jobbigt för en extrovert att alltid vara extrovert. En extrovert kanske ibland 

bara vill vara. Ehm, den kanske inte alltid vill vara den som alltid ska få alla och skratta, 

alltid vara den spralliga eller alltid ska ta för sig. Ibland kanske den känner att den mår inte 

bra idag och inte kan vara glad och sprallig. Så ja absolut. Jag tror det kan komma stunder 

där det kan vara jobbigt för en extrovert att vara extrovert. 

Informant 2 

 

Ett liknande exempel av en ytterligare informant säger att den roll man vanligtvis framställer 

på scenen blir den roll som publiken ständigt förväntar sig ska visas upp: 

 

Man måste ju jämt leverera. Vilket kan vara jobbigt och när man känner någon dag för att 

inte prata eller idag vill jag ba vara… eller jag orkar inte fylla det här rummet. Då kan det 

bli att människor omkring en tror att man mår dåligt eller folk frågar om något hänt. Fast det 

i själva verket inte har hänt nåt utan man bara känner inte för att fylla rummet som man 

kanske vanligtvis gör. Man får en stämpel t.ex. som clownen i klassen. Ja men då måste man 

hela tiden upprätthålla den bilden för att inte folk ska ställa frågor och undra vad felet är.  

Informant 4 

Ännu ett exempel visar på denna “problematik” som extroverter anses möta: 

 

[...] Jag som är så extrovert som jag är kan känna att jag vissa dagar bara vill vara tyst och 

för mig själv, då kan andra människor i min omgivning uppfatta som att jag är irriterad på 

de och inte pallar med de. Detta ställer frågor i folks huvuden [...] 

Informant 5 
Goffman behandlar problematiken av att ständigt behöva “upprätthålla den expressiva 

kontrollen”:  
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Det avgörande är inte att den flytande definition av situation som orsakats av en oavsiktlig 

gest i sig själv är särskilt klandervärd utan snarare det att den skiljer sig från den officiellt 

projicerade definitionen. Den skillnaden tvingar fram en tillfälligt besvärande klyfta mellan 

den officiella projektionen och verkligheten, för det är som en del av den officiella 

projektionen som den är den enda tänkbara verkligheten under de rådande 

omständigheterna. 

(Goffman 2014b, s.52) 
 
Goffman skriver i termer av ett “bedrägeri” när individen avviker från den definition av 

situationen som hen har fastställt (Goffman 2014b, s.57f.). Individen hålls till förväntningar 

som denne alltid skall leva upp till och ständigt framställa. När en informant tillfrågades om 

man visar olika grader av introversion eller extroversion svarade hen följande: 

 
Eller så kanske man umgås med människor som man känner att “de här människorna 

accepterar mig precis för den jag är så jag kan säga ‘jag vill inte umgås idag’, jag behöver 

en dag för att varva ner, för att landa i mina tankar och känslor.” Så det tror jag verkligen. 

Informant 6 

 

Detta svar visar på att den situationsberoende graden av introversion eller extroversion 

stämmer överens med Goffmans tankar om anpassning av sitt framställande beroende på 

publiken. Värt att notera är uttalandet “Jag vill inte umgås idag” verkar slippa undan 

stigmatisering i umgänge av individer som accepterar sitt introverta drag. Det är således tydligt 

att dramaturgin av sin personlighet och stigma har en stark koppling i dagens samhälle. En 

grund till detta är något som Christopher Lane skriver i sin bok med den mycket aktuella titeln 

Shyness: How Normal Behavior Became a Sickness. Lane beskriver hur blyghet 

omdefinierades under 1970-talet och fick en diagnos; social ångest (social anxiety disorder, 

“SAD”). DSM-5, manualen för åtgärder och behandlingar för psykiska sjukdomar, blev 

transformerad från ett tämligen sparsmakat verk till en bastant handbok där vanligt 

förekommande personlighetsdrag stämplades genom en medicinsk diagnos (Carter 2008, s.76). 

Som tidigare nämnt kan den stigmatiserade individen reagera/behandla sitt stigma på diverse 

sätt, om stigmat är “lindrigt” eller “allvarligt” såsom en vanlig förkylning eller en könssjukdom 

kan individen anstränga sig mer eller mindre för att dölja stigmat (What is Stigma? Explaining 

Goffman's Idea of Spoiled Identity – 5:55). Då blyghet senare fick den officiella diagnosen 
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“social ångest” kan individen således känna en större press för att dölja detta stigma. När 

blyghet till och med var en föredragen egenskap är det rimligt att individen aldrig kände sig 

stigmatiserad jämte “de normala”. Problematiken av att tillskriva somliga egenskaper 

medicinska diagnoser blir därav tydligt då det kan leda till en större press för tillbakadragna 

individer att anpassa sig till det extroverta idealet. Se exempelvis följande citat när en informant 

blir tillfrågad om hen tror att extroverter begränsar sina sociala liv: 

 

Nej det tror jag inte att extroverta gör men jag tror att man kan… eller… jo kanske ibland. 

Jag tror introverta gör det mer än extroverta. För deras introverta drag behöver göras om 

till extroverta i många sociala sammanhang t.ex. fest, eller releasefest, julfest med jobbet och 

så vidare och folk vill att man ska tagga till och alla ska vara på topp och bra aura. Och bra 

aura förknippas oftast med glad, positiv, hypad, och så vidare Och det är ingen synonym men 

de introverta dragen och då kanske de känner att “äsch, jag kan inte leverera så jag stannar 

väl ba hemma”.  

Informant 4 

  

Den tidigare nämnda teoretiska kopplingen mellan dramaturgi och stigma övergår på ett vis till 

en empirisk koppling där informanterna ständigt gör jämförelser mellan introverter och 

extroverter. Följande svar påvisar jämförelsen mellan en introvert och en extrovert: 

 

Men i samhället är det sällan, vad jag upplever, människor som efterfrågar den introverta i 

sociala sammanhang. Det är inte så att man ba: “åh va nice med en introvert i gänget”. Den 

extroverta hyllas ju mer, man vill ha en sån i sitt gäng som vill hitta på saker, får med 

gruppen och som säger vad den tycker och så vidare  

Informant 4 

 

Ovanstående citat är ett tydligt exempel på det föreliggande extroverta idealet. Ett ideal som i 

sin tur, enligt informanterna, medför ett situationsanpassat beteende för vara i enlighet med de 

förväntningar som råder i samhället. Följande svar visar på återigen hur den definition av 

situationen en introvert fastställer är en definition som publiken ständigt förväntar sig. 

 

‘Nej men fråga inte henne om hon vill följa med ut på AW efter jobbet för att hon är ju 

introvert och hon tycker om att vara hemma’ och så blir det förväntan av att den här 
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personen alltid ska vara i alla lägen även fast man kanske inte alltid personifierar sig med 

exakt de dragen.  

Informant 6 

 

En möjlig grund till denna förväntan från publiken kan skildras ur ett svar i samma intervju: 

 

Alltså jag tror att man tänker, man ska inte säga “normal” men jag tror nog att en extrovert 

är en “normal” människa som kan föra samtal, och umgås med människor och ha kul. Men 

jag tror att mer människor känner sig som introverta men inte vågar säga det typ för att det 

är så stigmatiserat. 

Informant 6 

Introverter kan på ett vis bli tvungna till att upprätthålla en onaturlig extrovert roll till publikens 

“fördel” eller ”tillfredsställelse” just på grund av stigmatiseringen av introversion. De två 

ovanstående citaten av “Informant 6 “ stärker Goffmans två teorier genom ett annat perspektiv; 

stigma leder till att en onaturlig roll måste framställas - och i de flesta fall av introverter. 

Empirin har möjliggjort andra synsätt på teorin än vad som var tidigare tänkt. Empirin har 

påvisat en tämligen stark koppling mellan dramaturgi och stigma. Det är givetvis viktigt att 

klargöra att även extroverter kan känna ett motstånd i att ständigt behöva visa sin extroverta 

roll, bland annat på grund av olika förväntningar som ställs på den extroverta rollen. Den 

sociala identiteten som individer med de olika personlighetsdragen framställer verkar i vissa 

fall bero på bland annat stigmatisering av personlighetsdraget. 
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7. Diskussion 

Något som kan försvåra sammanställningen av resultatet är tanken att det går att applicera ett 

enskilt begrepp eller en teori på en informants utsaga, svaren har innefattat ett flertal olika 

kombinationer av begrepp. Detta har lett till den nuvarande strukturen av resultatavsnittet. Ett 

exempel på detta är frågan om diskurs och hur det i själva verket handlar om normer; den 

rådande diskursen i samhället förespråkar en norm som gynnar extroverter. Vi är medvetna om 

att beslutet att dela upp resultatet i olika rubriker kan hindra oss på ett vis till att belysa 

eventuella kopplingar mellan teorin och empirin. Däremot har vi gjort ett försök till att belysa 

huvuddragen i teorierna som en koppling till empirin, exempelvis knyts det dramaturgiska 

perspektivet och stigma samman för att visa på intressanta speglingar av empirin. 

Uppdelningen av rubrikerna ökade även läsbarheten av resultatavsnittet, i en tidigare version 

av uppsatsen valde vi att separera varje teori som enskilda rubriker men som vi senare valde 

bort då läsbarheten försämrades. Resultatet innefattar till stor del en uppdelning av begreppen, 

emellertid har begrepp som stigma ingått i socialkonstruktivismen såväl som det dramaturgiska 

perspektivet på grund av relevansen av begreppet i respektive avsnitt.  

 

Slutsatsen vi dragit efter att genomfört samtliga intervjuer samt skrivit rapporten är ett tydligt 

mönster på hur informanterna outtalat hyllar extroverter. Som tidigare nämnt har extroverter 

framställts som idealet genomgående i studien. Informanterna har i samtliga intervjuer jämfört 

introverta personer till extroverta och inte vice versa. De har varit en ständig jämförelse av, 

utifrån resultatet, den “avvikande” gruppen till den “normala” gruppen vilket är extroverta. 

Den gemensamma attityden som påträffats i intervjusituationerna som även presenterats i 

resultatet har varit till följd av det extroverta idealet. Ett ideal som inte endast påverkat 

informanterna utan även oss forskare som senare kommer att förklaras mer djupgående. Ett 

exempel togs upp i resultatet där en informant uttryckte sig om att det hade ansetts vara något 

positivt om en introvert person hade tagit för sig lite extra någon dag och därigenom “blommat 

ut”. Detta exempel blir ett tydligt typfall på det extroverta idealet som råder i samhället som 

informanterna delar. Informanten yttrar sig inte ordagrant att det råder ett extrovert ideal, 

emellertid uttrycker hen att det är något positivt att inneha en extrovert egenskap och inte vice 

versa. Ingen informant har uttryckt sig att det kan vara något positivt att en dag vara mer 

tillbakadragen det vill säga att inneha en introvert egenskap. Det behöver dock inte oavvisligen 

vara ett extrovert ideal utan det kan snarare vara ett ideal som innefattar egenskaper som ingår 

i det extroverta personlighetsdraget. Att benämna de två grupperna kan således vara något 
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problematiskt då de två kategorierna egentligen inte nödvändigtvis behöver utesluta den andra. 

Med andra ord kan individer troligen besitta lite av varje personlighetstyp och befinna sig något 

närmare mitten av “skalan”.  

 

Den tidigare forskning som vi tagit del av har mestadels varit kring personlighetstyperna och 

inte hur dessa personlighetstyper stämplats. Den forskning som hittats har dock mestadels 

innefattat forskning kring extroversion vilket även förstärker det extroverta idealet. Den få 

forskning som funnits kring introversion har, till stor del, bestått av ett stereotypiskt innehåll 

det vill säga ett innehåll som innefattat en skev bild av hur introverta framställs. Detta kan 

medföra en avfärgning på en fortsatt forskning då den extroverta normen upprätthålls av inte 

bara individer i samhället eller samhälleliga funktioner utan även tidigare forskning. Detta är 

en anledning till att vi har valt att fokusera på obalansen snarare än att fokusera på 

personlighetstypernas upplevda egenskaper. Detta beskrivs mer utförligt i kommande stycke. 

Emellertid har Susan Cain lyft de extroverta idealen som samhället präglats av vilket gav oss 

ett intresse att fortsätta på det spåret. Detta var ett sällsynt fynd vi gjorde då vi, som tidigare 

nämnt, inte funnit en hel del forskning om hur samhället “hyllar” de introverta dragen utan 

snarare påvisat de två kategoriernas egenskaper. Precis som i vår studie har, i tidigare 

forskning, introversion jämförts med extroversion och inte vice versa. Detta gör sålunda vår 

forskning något mer intressant då vår studie innefattat ett flertal negativa aspekter om inte bara 

introversion, utan även extroversion.  

 

Den kritik som kan riktas mot oss som forskare är att vi till en viss del bidrar till den 

kategorisering som gjorts av informanterna. Det som kan bli något problematiskt vid en 

kvalitativ studie vad gäller några specifika kategorier är att även vi som forskare kategoriserar. 

Vi efterfrågar förutfattade meningar och förväntningar på två utmärkande grupper. Istället hade 

vi som forskare möjligtvis kunnat haft ett större fokus på egenskaper snarare än gruppen 

“introvert” och “extrovert”. Det kan emellertid vara något svårt att undvika kategorisering då 

vi, precis som informanterna, ingår i samhället och därmed delar en, mer eller mindre, liknande 

bild av de två kategorierna. Även legitima sidor på webben bidrar till en viss kategorisering 

från vårt håll då, som kan läsas i inledningen, webbsidor som Nationalencyklopedin bekräftar 

det rådande extroverta idealet som påträffas i samhället. Trots att vi går in med en så neutral 

bild i intervjusituationen där vi gjorde vårt yttersta att inte färga av intervjun så kan det bli ett 

något skevt resultat på grund av den kollektiva bilden som råder i samhället. Med andra ord 

kan det vara något utmanande att granska en diskurs som råder, oavsett diskurs, på ett så 
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objektivt sätt som möjligt. Vidare har en kategorisering uppstått vid rapportskrivandet då vi, 

för att hålla en röd tråd, skrivit om den introverta gruppen till en början följt därefter av den 

extroverta gruppen. Återigen är detta svårt att undvika då vi kategoriserat redan vid studiens 

första stadie det vill säga problemformuleringen. Problemformuleringen innefattar 

personlighetstyperna introvert samt extrovert vilken lägger grunden för rapporten. För att 

undvika en liknande kategorisering till en vidarestudie kan således vara att, som tidigare nämnt, 

fokusera mer på egenskaper snarare än två specifika grupper.  

7.1 Metoddiskussion 
Intervjuguiden som användes i studien har utgått ifrån att vi har utgått ifrån existensen av 

introverter respektive extroverter. Frågorna har med andra ord formats på så vis att det faktiskt 

finns två kategorier vilket eventuellt kan medföra att även intervjupersonerna utgår ifrån 

existensen av antingen introversion eller extroversion. I fallet av den externa validiteten och 

uppsatsens generaliserbarhet anser vi att samtliga frågor kan användas, i princip, oberoende på 

vilken population som helst då det är en diskurs som eftersträvas. Intervjuguidens frågor skulle 

kunna besvaras av studenter, arbetande mellan 25-65, pensionärer osv. Däremot hävdar vi att 

resultatet skulle kunna skilja sig tämligen stort då, likt vi skriver i inledningen, är frågan om 

introversion och extroversion generationsbetingat. Individer uppväxta på 50-talet eller tidigare 

än så hade andra värderingar än individer uppväxta på exempelvis 80-talet. Det är möjligt att 

majoriteten av informanterna hade ansett att mer tillbakadragna individer var föredragna i 

samhället om populationen hade bestått av informanter över 60 års ålder. Det rådande urvalet 

anser vi har ett tämligen homogent svarsmönster, däremot är det mycket möjligt att 

populationen bestående av studenter kan skilja sig åt avsevärt i sina svar då det virtuellt inte 

finns en övre åldersgräns för studenter. Det innebär således att en generalisering av resultatet 

utanför populationen är nästintill omöjlig. 

 

En stor skillnad vi märkte av i intervjusituationerna var vårt agerande gällande följdfrågor. Den 

ena av oss kände en större svårighet i att tänka ut passande följdfrågor som kunde fördjupa 

kunskapen utöver de subjektivt standardiserade frågorna. Den andre studenten lyckades 

generera flertal värdefulla följdfrågor för dennes samtliga informanter som lät oss få en bättre 

förståelse av informantens tankar. Dock var förtydliganden av vissa uttalanden nödvändigt, 

något som vi anser ökade tillförlitligheten i resultatet. Relativt vanligt brukade majoriteten av 

informanterna svara på ett sätt som skapade en helt ny mening. 
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I somliga fall verkade informantens nya svar ett sätt att censurera sig själv, eller “överrösta” 

sitt första uttalande. Majoriteten av informanterna vred och vände på sitt svar, möjligtvis för 

att de insåg att deras svar antingen inte var något som passade under intervjun eller ett svar 

som låg utanför arbetets syfte. Därtill valde en stor del av informanterna att ta en lång paus 

innan de besvarade frågan, eller lät informanten något tveksam när de besvarade en fråga vilket 

var en indikator på att informanten var försiktig med att välja sina ord. Något som blir tydligt 

här är vår tolkning av informantens tveksamhet eller paus innan dennes svar, det är alltså 

möjligt att informanten helt enkelt behövde betänketid innan denne kunde ge ett svar. En 

potentiell grund till informantens censur av sitt svar kan ligga i vår reaktion på svaret. Trots 

våra yttersta försök att inte uppvisa några speciella ansiktsuttryck (eller liknande) kan detta ha 

lett till att informanten anpassade sitt svar. Tveksamheter, pauser, ansiktsuttryck m.fl ingående 

i en konversationsanalys ser vi som ett mycket intressant komplement, detta skulle således 

kunna höja arbetets kvalitet. Genom en konversationsanalys skulle informantens attityd bättre 

kunna avslöjas, vi märkte att exempelvis pauser, betoningar osv skulle kunna vara 

betydelsefulla punkter att tolka gällande attityder. Somliga informanter gjorde detta genom att 

påpeka “det är nog vad folket/samhället har för åsikt”. Att studera informanternas attityder var 

en aspekt vi valde att inte titta närmare på men det blev mycket märkbart att det är något som 

både kan och bör göras för framtida studier. På grund av stigmatiseringen kring introversion 

kan informantens attityd bli vital då detta kan påverka dennes svar genom att informanten 

exempelvis döljer sina spontana tankar för forskaren. I efterhand, under analysen av empirin 

blev det relativt tydligt att somliga informanter verkade ge svar som inte var anpassade eller 

korrigerade på något vis, vi fick uppfattningen av att de sade vad de tänkte. Detta ses som en 

stor fördel för oss då ett misstänkt stigma av introverter blev till viss del bekräftat inom vårt 

stickprov. 

 

Efter samtliga nio intervjuer var genomförda blev det uppenbart att vi hade uppnått en mättnad 

då vi kunde tyda ett tydligt mönster i huruvida ämnet talades om (Ahrne & Svensson 2015, 

s.42). Av de nio informanterna tycktes endast två av dessa poängtera stigmatiseringen och 

framställningen av introversion. Således ställer vi oss frågan om det är möjligt att en 

proportionellt liten andel informanter skulle ha samma åsikter i samhället? Svarsmönstret som 

utgjorde mättnaden av materialet påvisade en tämligen stor del av stereotypi gentemot 

introverter, däremot var inte det relativt gemensamma svarsmönstret den enda faktorn för 

mättnaden. Att ett svarsmönster kunde skildras behöver inte nödvändigtvis ha en stor betydelse 

då detta uppstod ur endast nio intervjuer, fler antal intervjuer i kombination med en 
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konversationsanalys kan eventuellt uppnå ett annat resultat. Likt vi tidigare har nämnt är en 

generalisering av resultatet således inte helt möjligt då mättnaden skulle dessutom kunna bero 

på populationen. 

 

 

7.2 Slutsatser 

Vi kan avslutningsvis dra slutsatsen att denna studien befrämjar forskning som hävdar att det 

råder ett extrovert ideal i dagens samhälle där en delvis felaktig bild gentemot främst introverta 

men även en delvis felaktig bild gentemot extroverta. Det föreligger ett visst stereotypiskt tänk 

kring de två personlighetstyperna vilket i sin tur har medfört ett eventuellt situationsanpassat 

beteende hos de stämplade individerna. Vi gick in i uppsatsen med följande frågeställning: 

 

- Hur ser diskursen ut kring introversion och extroversion samt hur förhåller sig individer 

till den rådande diskursen? 

 

Majoriteten av informanterna har en likartad bild av vad det innebär att vara introvert respektive 

extrovert. Dock har vissa informanter givit differenta svar i förhållande till majoriteten på vissa 

frågor där vissa informanter exempelvis hyllat introverta snarare än extroverta. Överlag speglar 

resultatet, som tidigare nämnt, ett extrovert ideal precis som Susan Cain skrivit i sin bok, som 

även tas upp i början av uppsatsen:  

 

Samhället glömmer ofta bort oss introverta. Det hyllar människor som pratar mycket och vill 

ha allt ljus på sig själva, som om de skulle vara lämpliga förebilder för alla. Jag kallar detta 

för det extroverta idealet. [...]. Det är det extroverta idealet som gör att det känns som att det 

är något fel på dig om du inte kommer till din rätt i en stor grupp  

(Cain 2013, s. 19).  
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