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Abstrakt 

Denna uppsats handlar om identitet och identitetsstilar med utgångspunkt i Erik Erikssons 

psykosociala teori om människans utveckling med Michael D. Berzonsky (1992) 

konkretisering av denna i form av identitetsstilar. Syftet är att se om det finns skillnader i 

identitetsstilar mellan elever på yrkesförberedande och studieförberedande program samt 

pojkar och flickor på gymnasiet. Metoden är statistisk där två hypoteser testas genom 

beräkningar med hjälp av tvåvägs ANOVA och data har samlats in via en frågeformulär på 40 

frågor knutna till de olika identitetsstilarna. Resultaten visar att det inte finns några skillnader 

i identitetsstilarna mellan program och kön då inga huvudeffekter eller interaktionseffekt 

hittades på alla stilarna. Slutsatsen är att det inte finns några skillnader mellan 

identitetsstilarna som kan bero på likformighet i skolmiljö eller lyckad socialisationsprocess. 

 

Nyckelord: Identitet, identitetsstil, identitetsbildning, Erik Eriksson, kön, gymnasiet, 
yrkesförberedande, studieförberedande, ANOVA, socialisation. 
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1. Inledning 

Erik Eriksons psykosociala teori (1967, 1969), är den teori som har försökt förklara 

människans utveckling genom åtta olika stadier i livet. Varje livsfas präglas av en ny uppgift 

eller konflikt och beroende på hur vi löser den kommer vår nästa fas i livet att påverkas. 

Erikson ställer faser mot två motpoler. I den första fasen t.ex. får barnet tillit – eller så drabbas 

den av misstro om det inte lyckas ”lösa uppgifter” som ska göra så att barnet går vidare till 

nästa fas, och så fortsätter det genom livet (Erikson, 1967). Många anser att Eriksons 

beskrivningar upp till 20 års ålder är ganska träffande, men att det idag skett en förskjutning i 

åldrarna då individer som är i identitetsutvecklingsfasen kan för bl.a. högskolestudier skjuta 

upp sina åtaganden som vuxen/inträde i den vuxna världen och ägna sig åt utforskning av 

alternativen utan att behöva ta ansvar och åtaganden som ligger på en vuxen (Rolufs & 

Adams, 2010) Erikson sökte förklara hur människan utvecklas utifrån historiska och 

samhälleliga aspekter och inte bara biologiska som psykoanalytiker som Freud (1996) 

betonar. Den känsla av sammanhang som en människa kan skapa sig i denna 

historisk/samhälleliga/ kulturella sammanhang kallade Erikson identitet och den gjorde han 

till grundval i sin personlighetsteori (Erikson 1969). 

Samhällets institutioner är därför en utmärkt plats för observation av samhällets påverkan på 

människans utveckling av identitet. En av dem är skolan vars uppgift till en början dvs. på 

1800 talets Sverige var att lära barnen läsa, skriva, räkna och kristendom. Sedan dess har 

skolan varit en arena för lärande och inskolning i samhället genom att ge eleverna verktyg att 

klara sig i det samhället de lever i. Denna tidiga skola (folkskola) skiljer sig från dagens 

moderna skola i många avseende men det tydligaste är att idag mer än någonsin framstår 

skolan som en social arena för identitetsskapande inte bara ett ställe där eleven lär sig skriva, 

räkna, läsa och kristendom. De flesta elever tillbringar en tredje del av sitt dygn i skolan, 

omgivna av professionella vuxna och kompisar i en miljö där det skapas vänskap, fientlighet 

och social fostran inte bara lärande och förberedelse för framtidsjobb. 

1.1. Syfte  
En stor del av vår uppväxttid i Sverige tillbringar vi i skolan och den bidrar aktivt till att 

forma vår identitet. Med skolan som en viktig institution för identitetsbildning är syftet med 

detta arbete att identifiera identiteter hos gymnasieungdomar som befinner sig i slutet av fasen 

”Identitet kontra splittring” enligt Eriksons psykosociala teori. Syftet är alltså att: 
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1. Kartlägga identiteter hos gymnasieungdomar som befinner sig i slutet av fasen 
”Identitet kontra splittring” enligt Eriksons psykosociala teori 

2. Kartlägga om det finns skillnader i identitetsstilar mellan pojkar och flickor på 
gymnasiet 

3. Kartlägga om det finns skillnader i identitetsstilar mellan yrkes- och 
studieförberedande elever 

4. ge en klarare bild över förhållandet mellan identitet, kön och utbildningsprogram. 
Utgångspunkten är ovannämnda Erik Eriksons psykosociala teori om människans utveckling 

med Michael D. Berzonsky (1992) konkretisering av denna i form av identitetsstilar. Mer om 

detta kommer i den teoretiska genomgången längre fram.   

1.2.	  Forskning	  kring	  identitet	  och	  identitetsutveckling	  
När det gäller Eriksons psykosociala teori samt undersökningar som har denna teori som sin 

utgångspunkt, visar det sig att det kunde vara av relevans att undersöka vilka identiteter som 

skapas i slutet på de tidiga ungdomsåren 16- 19, då detta inte är lika väldokumenterat som för 

åldrarna 19-25. Detta gäller de undersökningarna som bygger på Eriksons psykosociala teori 

och EPSI (Eriksons psykosociala inventerings modell). Identitetsbildning i den fasen (19-25) 

är ganska väldokumenterad i jämförelse med de tidiga ungdomsåldrarna, där grunden för 

identitetsbildningen börjar för att sedan sluta med en färdig identitet (Schwartz, 2005) för en 

framgångsrik konfliktlösning inför nästa utvecklingsfas enligt Erikson(1967) 

Däremot finns det mycket forskning kring identitet inom pedagogik och sociologi där bl.a. i  

Motstånd och konformitet ( Högberg, 2009) betraktas och studeras identitetsskapande hos 

ungdomar i relation till kärnämne i gymnasieskola. Det visar sig att elever som går 

yrkesförberedande program, killar i Högberg (2009) undersökning samt tjejer i Ambjörnsson 

(2004), skapar en negativ identitet i relation till kärnämne eller skolan. Deras 

identitetsbildning påverkas starkt av de ämnena de läser i skolan och visas i beteenden som 

skolk, elever drar sig undan för sociala aktiviteter i skolan och presterar dåligt i kärnämnena 

(Ambjörnsson, 2004; Högberg, 2009).  

När det gäller kön och identitetsbildning har forskningen som bedrivits hittills inte kunnat 

erbjuda en konsistent bild. Redan Erikson (1969) hävdar att själva idén om utvecklingsstadier 

gäller mer för män medan stadier identitet och intimitet skulle stämma mer överens med 

kvinnors utveckling. Detta skulle betyda att delar av Eriksons teori är bara giltiga för det ena 

eller det andra könet. Det finns inga omfattande studier som har kunnat visa att kvinnorna 

skulle ha det svårare att bilda en identitet i jämförelse med män eller att deras 

identitetsutveckling skulle vara könsbestämt (Beyers & Seiffge-Krenke, 2010)  
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När det gäller utbildningsval klargör Hofstede (2010) att det finns tydliga skillnader mellan 

kön och dessa skillnader är kartlagda mellan olika länder och gäller för olika kulturer. 

Hofstede betraktar dessa skillnader som en produkt av den kulturen individerna omges av. En 

del undersökningar (Broady, m.fl., 2000) visar att män och kvinnor gör olika utbildningsval 

på stereotypa grundval dvs. att det finns typiskt manliga och typiskt kvinnliga val till de olika 

programmen på gymnasiet. Andra faktorer som studiemotivation, betyg, upplevelsen av 

skolan och skolarbete pekar också på att det finns väsentliga skillnader mellan 

yrkesförberedande och studieförberedande program på gymnasiet(Högberg, 2009).  Just för 

att det inte finns någon konsistent bild av hur kön styr valet av gymnasieprogram kommer 

hänsyn till kön att tas med i denna studie i hopp om att det ska ge en klarare bild över 

förhållandet identitet, kön och utbildningsprogram.  

På de studieförberedande programmen, finns en övervägande andel elever med välutbildade 

föräldrar, medan elever på de yrkesförberedande programmen oftast kommer från hem där 

högre utbildningstraditioner saknas. Detta innebär att elever när de kommer till gymnasiet 

redan har en viss social identitet med sig och väl på programmet eleven blivit antagen till, är 

”att vara elev” en identitet i sig som ”inte endast kan göras på olika sätt, utan också görs på 

olika sätt beroende på om man går ett studieförberedande program eller på något av de 

yrkesförberedande programmen” (Högberg, 2009, s. 37).  

Klass, kön och identitet som formas i skolan styr studieframgång i skolan och dessa formas 

också i skolan som i sin tur fungerar som en social arena för detta identitetsskapande under 

förutsättningen att alla förstår vilka regler för kommunikation som gäller. Det är genom 

kommunikation med människorna runt omkring oss vi lär oss språk, utvecklar vår syn på 

världen, etablerar våra värderingar eller ansluter oss till olika trosläror. Vi efterlämnar våra 

språk, världssyn, värderingar och tro till andra. Kommunikation är egentligen själva process 

genom vilken människorna överför sina individuella kulturer. Därmed skapas det en kollektiv 

identitet som i sin tur samspelar med den individuella identiteten (Berggren, 2001). 

 

Enligt Högberg (2009) en del elever med ”anti-attityder till skolan kan exempelvis på en rad 

upptänkliga och fantasifulla sätt lägga ned tid och energi på att sabotera undervisningen, 

kringgå och bryta mot regler eller trotsa lärare; allt för att markera sin identitet och visa att 

man ställer sig avvisande till skolan” (s.13). Denna typ av beteende används alltså för att 

markera viss individuell identitet men kan också bli en kollektiv identitet om det skapas 

grupper av elever med liknande identitet. Det är inte enbart den sociala bakgrunden, kön eller 
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valet av gymnasieinriktningen som är identitetsmarkörer utan det finns anledning att tro att 

skolmiljö i sig aktivt bidrar till i den pågående identitetsskapande processen. Enligt Erikson 

bör denna process vara avslutad vid 18 år ålder, dvs. i nuläget befinner individen sig på 

gymnasiet under denna tidperiod men enligt nyare forskningsresultat är uppskjutet till senare i 

livet då många vill prova sig fram till en identitet (Rolufs & Adams, 2010)  

1.3. Identitet och identitetsbildning under ungdomsåren  
De tidiga vuxenåren är mycket viktiga för identitetsbildningen för det är den period i livet då 

man försöker hitta en inriktning i livet både yrkesmässigt, ideologiskt och relationsmässigt.  

Denna åtföljs av en period av sökande och utforskande samtidigt som kroppen går igenom en 

rad biologiskt betingade förändringar. För att kunna förstå identitetsprocessen har forskarna 

varit tvungna att operationalisera centrala identitetsbegrepp. En av dem är jaget. 

Jaget är en del av personligheten. Identitet kan dock påminna mycket om jaget enligt följande 

definitioner: identiteten utgör en konsistent och sammanhängande upplevelse av sig själv och 

vem man är, över tid och rum och oberoende av situationer man befinner sig i. Den innebär att 

ens värderingar, uppfattningar och aspirationer utgör en integrerad helhet av vem man är 

(Evenshaug & Hallen 1992; Erikson, 1967). Jagidentitet är det samma som en människans 

uppfattning om vem hon är eller vem hon vill vara - en uppfattning om sig själv som leder till 

en inre kontinuitet eller sammanhang som består över tid, trots kroppsliga och miljömässiga 

förändringar, det samma som Rogers kallar för självet (Falkhe & Johansson, 2008; Rogers, 

1974; Rogers 1976). Jagidentiteten innebär också en upplevelse av att viktiga andra uppfattar 

och värdesätter en på ett sätt som motsvarar den egna jaguppfattningen och självbedömningen 

(Fischer & Lazerson, 1984).  

Denna jaguppfattning eller identitet kan förstärkas av andra faktorer så som ekonomi och 

politik och inte bara av hur de andra uppfattar en. Erikson (1969) skriver att ett försök att 

komma bort från traditionella identitetsförstärkare så som ekonomiska, religiösa, politiska, 

nationella osv. övergår till ideologiska och teknologiska och påpekar att ”ungdomens sökande 

går inte ut på att allt ska vara tillåtet utan att de snarare söker nya vägar att direkt ta ställning 

till det som verkligen betyder något” (Eriksson, 1969, s. 32). Därför vilar grunden för den 

personliga identiteten på två iakttagelser: att ens existens har sammanhang och kontinuitet i 

tid och rum samt att andra märker ens sammanhang och kontinuitet. I ungdomsåren hamnar 

identitet i en kris som kan lösas genom att den unge identifierar sig med jämnåriga och 

ledargestalter utanför familjen (ofta genom mycket frekvent jämförelse för att definiera det 
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egna och andras jag) som en konsekvens av andra förändringar som könsmognad, fysisk växt 

och social medvetenhet(Erikson, 1969; Evenshaug & Hallen, 1992) Detta är ingen självvald 

process ty ”när barn växer upp, lär de sig att tänka att de är en del av Vi-gruppen, det är ett 

förhållande som inte är frivilligt utan bestämt av naturen (Hofstede, 2010, s. 91)” 

Vidare förklarar Erikson (1967) att identitet och identitetsmedvetande är en process i 

identitetsbildningen som börjar redan i det första mötet mellan barn och moder, förändras med 

människor man möter senare i livet dock når sin normativa kris dvs. en konflikt mellan 

identiteten och förvirringen i ungdomsåren (identitetskris). Där bestäms identitetens inriktning 

i stort sett av allt som inträffade i individens liv innan denna tid. Genom detta visar Erikson 

sin deterministiska syn på människans utveckling, där chansen till påverkan och förändring 

inte finns då det är bara historia som spelar roll, dock kan individer rätta till det som har gått 

fel i tidigare faserna genom att kompensera för förluster i de senare faserna. 

Nyare forskningsresultat på samma tema (Kroger, 2000; Barri & Mandy 2009; Wiesner m.fl., 

2003) visar också att identitetsutvecklingen inte sker linjärt eller kontinuerligt utan den kan 

förlöpa på många olika sätt. I sina undersökningar har ovan nämnda forskare funnit att det 

bland högskolestudenter och unga vuxna ungefär hälften av individerna gick in i vuxenlivet 

utan att ha skaffat sig en känsla av egen identitet. Av de som visar förändrad identitetsstatus 

sker övergången från mindre mogna former(identitetsförvirring) till mognare former 

(moratorium enligt Marcia (1993)) men de visar generellt sätt stabilare identitet i de tidiga 

vuxenåren då identitet konsolideras jämfört med de sena tonåren då identiteten ska vara 

färdigutvecklad. Vad som styr denna utveckling har diskuterats mycket. En del menar att 

kritiska händelser i livet som t.ex. olyckor eller trauma, att individen utsätts för nya kontexter 

t.ex. byte av skola eller bostadsområde och inre förändringsprocesser allt från personlig 

mognad till förälskelse styr övergången från förtidig identitet till moratorium och sedan 

fullbordad identitet i de tidiga vuxen åren (Kroger, 2000; Barri & Mandy, 2009). 

Yrkesvalet och förberedelse för vuxenlivets arbetsroller är en ytterligare faktor som är viktig 

för identiteten i de tidiga vuxenåldrarna. Wiesner m.fl., (2003) har undersökt huruvida det 

gick att förutsäga karriärvägar bland ungdomarna med variablerna skolprestation, 

familjebakgrund, kamratkontakter och anpassningsförmåga. Det visade sig att dåliga 

skolprestationer, ämnesmässiga och sociala i de sena tonåren, är användbara som prediktiva 

faktorer för långtidsarbetslöshet i de tidiga vuxenåren samtidigt som antisocialt beteende och 

skolprestationen verkar påverka motivationen till att arbeta och arbetsförmågan. 
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Resultaten av utvecklingen och det som är karaktäristisk för den enskilde är personligheten, 

identiteten, jaget eller självet. Dessa används ibland synonymt ibland skiljer de sig åt. I detta 

arbete kommer de att handla om ”utveckling av olika sidor av grundläggande attityder till sig 

själv och till andra” (Bunkholdt, 1995, s.153) Dessa grundläggande attityder eller 

förhållningssätt består av tankar, känslor och beteenden som är typiska för den enskilde. De 

påverkar hur individen förhåller sig till andra människor, till sig själv och till olika situationer 

Bunkholdt(1995). Det som är utmärkande för ungdomsåren är just den kroppsliga 

förändringen under puberteten samtidigt som en period av utforskande och experimenterande 

inträffar. Individer söker sig till känsla av sammanhang både yrkesmässigt, ideologisk och 

relationsmässigt. Jaget utvecklas och därmed identitet om individen lyckas konsolidera alla 

förändringarna om inte återstår splittring där individen fortsätter söka efter en identitet in i 

nästa fas enligt Erikson. 

1.4. Identitet och identitetsstilar 

Erikson har inte operationaliserat sin teori vilket gör den svår att testa i verkligheten men 

Berzonsky (1990) har försökt att komplettera Eriksons psykosociala teori genom sin teori om 

identitetsstilar vilka bygger på olikheterna i socialt- kognitiva processer (både de kontexter 

individen deltar i och hur individen tankemässigt bearbetar sådan information) som 

individerna deltar i då de bygger, behåller eller rekonstruerar sin identitetskänsla. Dessa fyra 

olika social-kognitiva stilar är engagemang, informativ, normativ och diffust-undvikande stil.  

Individerna som har en informativ identitetsstil söker och utvärderar och reflekterar över 

relevant information innan de löser sina identitetskonflikter eller ingår åtaganden. De är alltså 

självreflekterande, skeptiska till den egna synen på sig själva, vill lära sig nya saker om sig 

själva osv. Personen med den informativa identitetsstilen söker upp, tar ställning och 

använder information som är relevant för självet. Besluten fattas utifrån i förväg undersökt 

fakta. När denna möter nya erfarenheter och information ger detta upphov till en 

omdefiniering av identiteten vilken annars räknas som flexibel och omformbar. Sådana 

personer verkar förankra sin identitet i individuella egenskaper till skillnad från den normativa 

som bygger upp sin identitet utifrån kollektiva identitetsmarkörer som t.ex. religion, 

samhällsinstitutioner (Berzonsky m.fl., 2010; Duerden m.fl., 2009; Rolufs & Adams, 2010). 
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Engagemang är en av de fyra identitetsstilarna som finns med i den senast reviderade upplaga 

av ISI3 (Identity style Inventory) skapad av Berzonsky dock nämns inte Engagemang i någon 

av de artiklarna som redovisas i detta arbete. De flesta studier verkar ha exkluderat denna stil 

från sina frågeformulär, antagligen för att den, till sin beskrivning och sitt innehåll, påminner 

mycket om den normativa identitetsstilen (se nedan) samt att de flesta vetenskapliga artiklar 

detta arbete bygger på skrevs innan reviderade upplagan av ISI3 gavs ut. Skillnaden mellan 

den normativa och engagemang identitetsstilen är knappt märkbar. Vissa frågor i formulären 

är annorlunda formulerade men innehållet är nästan detsamma, vilket vittnar om att det här 

bör handla om individer som präglas mycket av tradition, religion och nation; de visar hög 

engagemang nivå, självkontroll och har låg tolerans för oklarheter (se tabell 2 i bilaga 2).  

Den normativa identitetsstilen präglas av att de individer som har denna stil har lättare för att 

automatiskt acceptera och genomföra målen initierande av människor i sin närmaste krets 

(signifikanta andra). Personens beslut fattas på normativa föreställningar och är mycket 

påverkad av personer i sin närmaste omgivning. En person med den normativa identitetsstilen, 

är mer intresserad av vad information kommer ifrån t.ex. från en auktoritet eller andra, än 

själva kvaliteten på informationen. Denna person har en benägenhet att blunda för 

erfarenheter och information som strider mot den etablerade föreställningarna om sig själv 

och omvärlden. Denna stil förknippas också, i likhet med den informativa stilen, med hög 

engagemang nivå, självkontroll och meningsfullhet men också behovet av struktur, auktoritet, 

omedgörlighet samt låg tolerans för otydlighet (Berzonsky m.fl., 2010; Duerden m.fl., 2009; 

Rolufs & Adams, 2010). 

Till sist har vi den diffust-undvikande stilen där individer förhalar och försöker undvika att 

hantera identitetskonflikter som uppstår under identitetsutvecklingen. Den diffust-undvikande 

försöker att skjuta upp problemen för framtiden och vill inte ta tag i identitetskonflikten.  När 

de ska fatta beslut drivs de oftast av omedelbara externa krav och konsekvenser. Detta innebär 

att deras beteende oftast bestäms av faktorer i nuet. De visar också en strävan efter omedelbar 

tillfredsställelse utan några tankar på långsiktiga konsekvenser. Sådana situationsbundna 

medgörliga handlingar är kortsiktiga och bidrar inte till ett långsiktigt skapande av identiteten. 

Här handlar det mer om ett fragmenterat och förvirrat själv (Berzonsky, 1990). Den diffust- 

undvikande stilen förknippas också med svagt engagemang, externt locus of control, 

impulsivitet och en handlingsförmåga som inte präglas av förmåga att planera och utföra 

uppgifter på egen hand eller hantera svåra situationer. Individer med sådan identitetsskapande 
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stil har en tendens till att se sig själva genom och detsamma som sina uppfattade olika social 

attributen som t.ex. rykte och popularitet vilket kan påverka både självbild och självkänsla 

negativt samt kan försvåra problemlösning. (Berzonsky m.fl. 2010, Duerden  m.fl.2009, se 

också tabell 2 i bilaga 2) 

Berzonsky m.fl. (2010) har utrett hur identitetsbildning påverkas av samhälls- och kulturellt 

betingade värderingar som styr konflikten mellan öppenhet för förändring och bevarande, 

självständighet och aktivering kontra tradition, anpassning och trygghet samt konflikten 

mellan självförverkligande (makt och prestationer) och oegennytta (välvilja och universalism) 

hos individerna. Både samhälls -och kulturbetingade värderingarna och motivationen 

(drivkraften att lösa ovannämnda konflikter) hos individerna är viktiga i den 

identitetsbildande processen. Utan motivationen ser vi att t.ex. att den som har den diffust- 

undvikande stilen har svårt att ta tag i konfliktlösningen. Med hjälp av statistiska data 

insamlade via intervjuer och diverse formulär har forskarna försökt reda ut korrelationen 

mellan identitet och värderingar hos 1078 individer i åldrarna 16-28 i Polen. Resultaten visar 

att det sätt individerna löser sina konflikter på har samband med värderingar som har 

kategoriserats i t.ex. universalism, stimulans, välvilja, tradition, konformitet, hedonism, 

prestation och vilka ligger till grund för drivkraften, självständigheten och styr individernas 

liv. I relation till identitetsstilar visar det sig att informativ identitetsstil är positivt relaterad till 

universalism och välvilja samt negativt relaterad till makt, hedonism och självfokusering 

medan diffust -undvikande identitetsstilen korrelerar positivt med hedonism, makt och 

självfokusering samt negativt med universalism och välvilja (Berzonsky m.fl. 2010, se också 

tabell 3 för en översikt) Identitetsstilar är alltså kopplade till vissa värderingar och utifrån det 

kan vi få en ytterligare dimension i identitetsbildningen samt förutsäga sättet individer löser 

inre konflikter under identitetsbildningen. Även om ambitionen i detta arbete inte är att 

undersöka värderingar eller förutsäga vilka identitet individerna kommer att utveckla senare i 

livet är det viktigt att ta hänsyn till detta samband för att kunna förstå komplexiteten i 

identitetsbildande processen där individerna befinner sig just nu.  

Hur identitetsstilarna kan användas för att förutsäga individers utveckling i de andra faserna 

av livet t.ex. närhet kontar isolering hos den unge vuxne har Beyers & Seiffge- Krenke (2010) 

undersökt i ”Kommer identitet före intimitet?” och därmed velat testa Eriksons psykosociala 

teori och dess giltighet även idag. Syftet är enkelt; att utreda om det går att förutsäga hur 

intima förhållande bildas senare i livet beroende på vilken identitet man anammar i tonåren. 
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Anledningen är den att i den snabbt kulturellt föränderliga världen är det svårare att hålla fast 

vid en identitet när det finns möjligheter att pröva sig fram i livet och skjuta upp t.ex. jobb och 

familjebildning till senare i livet. Båda dessa anses vara viktiga påverkansfaktorer i 

identitetsbildningen.  De grundar detta antagande på en grundlig teoretisk och empirisk 

granskning av litteratur och undersökningar inom området. Otillräckligt med hjälp för 

identitetsbildning under de sena tonåren, kan leda till förändrade förväntningar och kvalitet i 

förhållanden till anda individer samt snabba romanser, antar Beyers & Seiffge-Krenke (2010). 

Detta lämnar sina spår i nästa fas i utvecklingen dvs. intimitet. Resultaten av denna studie som 

sträcker sig över 10 år och involverar deltagare mellan 15 och 25 år (för att kunna jämföra 

mellan sena tonåren och yngre vuxen ålder dvs. både identitet vs. Splittring fasen och 

Intimitet vs. Isolering fasen), visar att Eriksons tes om att identitet föregår intimitet stämmer 

överens med studiens resultat. I enlighet med andra studier visar även denna att ego, eller 

självet utvecklas ständigt med åren. Det börjar med en konformistisk fas i tonåren (markeras 

med stark identifikation med den egna gruppen, lojalitet till gruppen och acceptans av 

auktoriteter) för att sedan stabiliseras i slutet av identitetsfasen då individen blir 

självmedveten, kan överväga och utforska olika alternativ samt kan fatta välgenomtänkta 

beslut (Beyers & Seiffge- Krenke , 2010, s. 404). 

Identitet och identitetsstilar är ett konkret sätt att kartlägga identitetsutvecklingen i tonåren 

och förutsäga hur utvecklingen av individer kommer att ske i faserna före och efter den. 

Identitetsstilarna kan ge en bild av eller en fingervisning om hur identitet byggs före och efter 

tonåren och därmed hjälper oss att förutsäga hur individen gör sina framtida val när det gäller 

både yrkesval, val av partner och andra viktiga val i livet. När identitetsutvecklingen når sin 

höjdpunkt (13-19 enligt Erikson 1968) befinner sig individen i skolan, på gymnasiet, enligt de 

västerländska samhällsnormerna. 

1.5. Identitet och socialisation i skolan 
Socialisation är den process som individerna genomgår för att skolas in i ett samhälle och 

genom vilken en individ bygger upp sin identitet. Även om Rogers (1974; 1976) 

observationer kan anses vara föråldrade när det gäller människans beteende i gruppen är de 

numera väl förankrade i en omfattande forskning om skolans roll för ungdomarnas 

identitetsbildning (Ambjörnsson, 2004; Berggren, 2001; Hofstede, 2010) Identitet kan 

påverkas mycket av framgången i skolan. Denna styrs alltså av många olika faktorer t.ex. kön, 

motivation, klass, läraren och kamratgruppen vilka i sin tur formar individen på hennes väg 
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till självförverkligande eller identitet. Därmed har skolan en viktig roll då den är den arena där 

de olika faktorer t.ex. motivation, klass och kön samverkar. Enligt Högberg (2009) kan även 

immateriella företeelser som t.ex. skolämnen, idrottslag, yrken, politiska ideologier eller 

religion vara ett sätt för individen att förknippa sig själv med och hålla fast vid, vilket i 

längden ger en identitet.   

I en undersökning gällande flickor på Barn- och fritidsprogrammet, ett program som 

förbereder för traditionella kvinnliga yrken och samhällsprogrammet, visar Ambjörnsson 

(2004) hur flickorna där skapar sin identitet genom att uppleva sig själva vara negativt 

särbehandlade av skolan medan flickorna på samhällsprogrammet, vilket är 

studieförberedande, inte delade samma uppfattning. BF:s flickorna visade en motvilja att 

identifiera sig med en gemenskap de ansåg sig vara uteslutna ur genom att inte bry sig om 

gemensamma aktiviteter i skolan. Denna skillnad byggde på statusskillnader programmen 

emellan. I flickornas fall baserades dessa skillnader på normer, förväntningar och 

föreställningar både hos lärare och elever (se också Frisen & Hwang, 2006). Ambjörnsson når 

dessa insikter genom djupintervjuer med flickorna på respektive programmen. Till detta kan 

också läggas förut nämnda faktorer som maktstrukturer och klass (Berggren, 2001), skolkultur 

(Hofstede, 2010) samt motivation, skolframgång och skolämnen (Broady m.fl., 2000; 

Högberg, 2009; Björnsson, 2005) 

Inledningsvis nämndes att skolan som miljö har en tendens att gynna elever som kommer från 

studievana miljöer och är därför ingen neutral institution när det gäller information och 

därmed samma förutsättningar att nå framgång och bilda en identitet oberoende av klass, kön 

eller program när man redan gjort ett val (Ambjörnsson, 2004; Björnsson, 2005). Dessutom 

skriver Björnsson (2005) att har skola blivit en kvinnoarbetsplats vilket gör att pojkarna har 

bara kvinnor att identifiera sig med i en kvinnodominerande värld och skulle därmed inte ha 

utrymme att göra manliga saker. Detta ses som en brist i pojkarnas socialisationsprocess och 

därmed identitetsbildning. Visserligen ger Björnsson (2005) vissa reservationer mot sådana 

typer av resonemang och hävdar att det i slutändan snarare handlar om hur personalen 

hanterar flickor och pojkar som är avgörande och inte kön på personalen, ty kvinnor har sedan 

urminnes tider fostrat upp söner, pojkar varför skulle det innebära brister för pojkarnas 

identitet idag, menar han. Denna uppfattning delas delvis också av t.ex. Bem (1981) när det 

gäller skolan (kultur), männens och kvinnornas roll i socialisationsprocessen” åtskillnaden 

mellan det manliga och det kvinnliga utgör grundprincipen för organisationer i varje kultur. 

Även om samhällen skiljer sig åt i frågan om vilka uppgifter anses vara manliga respektive 
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kvinnlig, tilldelar alla samhällen vuxna roller som baseras på könsskillnader där det förutsätts 

att denna uppdelning i roller ska tillämpas på barn i socialisationsprocessen (Bem, 1981 

s.354)” Om det nu är så att detta sker i varje samhälle varför skulle plötsligt pojkarna i dagens 

samhälle ha det svårare att bilda en manlig identitet omgivna av kvinnor när kvinnor ändå 

genom tiderna stått för uppfostran av både pojkar och flickor. 

Askland (2003), Berggren (2000) och Björnsson (2005) är några forskare som lägger vikt vid 

kunskapsfrämjande attityder hos lärare och hur dessa påverkar elevernas upplevelse av självet 

som skapas i samspel med andra genom handlingar och förhandlingar i detta fall läraren, och 

styrs av en hel rad förväntningar som bygger på det sociala könet, vilken formas så fort vi 

föds. Det är viktigt att människor får värdera och värdera om sina värderingar dvs. att 

identitetsskapande inte är fastlåst i den klass eller könsgrupp man förds i, utan att man genom 

livet är tillåten av samhället att söka sig till självinsikt. Endast så kan man bli den totalt 

fungerande människa med ett starkt själv och sedan under påverkan av tidigare erfarenheter 

(Erikson, 1967) eller i relationer med andra(Askland, 2003; Hofstede, 2010) bygga en 

identitet som förhoppningsvis uppfattas som positivt av individen.  

1.6. Identitet och kön  

När vi talar kön och könsidentitet finns det biologiska och sociala faktorer att ta hänsyn till. 

Länge har kön betraktas som ett biologiskt faktum, att det är könsorgan det som definierar en 

man och en kvinna. Det nyfödda barnet köns bestäms utifrån sina yttre genitalier till en pojke 

eller flicka, ”så snart vi vet det leds våra förväntningar, tolkningar och handlingar i en 

riktning” (Frisén & Hwang, 2006, s. 42). Några av de teoretiker som har utgått ifrån att det 

sociala könet grundläggs tidigt i livet är Freud (1996) samt Erikson (1967). För dessa 

psykoanalytiker vars fokus ligger mer hos individers inre krafter, konflikter, vid växande är 

begreppet ”jag” också väsentligt vid analysen av hur kön påverkar identitetsbildningen. 

Erikson (1965) skriver om människans åtta åldrar som varje människa går igenom under sin 

utveckling eller under ”jagets” utveckling. Varje livsfas präglas av en ny uppgift eller konflikt 

och beroende på hur vi löser den kommer vår nästa fas i livet att påverkas. Jaget är ingenting 

som är biologiskt bestämt utan det formas senare till att bli könsbestämt under den sociala 

påverkan. Den nyare forskningen bidragit med t.ex. Bem (1981), Beyer (1990), Marsh (1990) 

på denna front fokuserar på s.k. kognitiva schema för könsroller, där vi organiserar och 

kategoriserar vår omvärld utifrån schema baserade på könsroller. Alltså dessa scheman är 

egentligen organiserade mentala strukturer som hjälper oss att förstå vissa sociala attribut och 
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beteenden utifrån det som anses vara manligt respektive kvinnligt. Inom en given kultur talar 

kognitiva scheman om för oss hur en man och kvinna skall/bör vara och vad som förväntas av 

dessa. I de västerländska kulturerna brukar män se sig själva genom attributen som förknippas 

med prestation, emotionell styrka, idrott och självtillräcklighet medan kvinnorna uppskattar 

interpersonell kompetens, vänlighet och viljan att hjälpa andra människor (Beyer, 1990; 

Marsh, 1990; Hofstede, 2010) Dessa egenskaper tyder också på att män i västvärlden har en 

tendens till att utveckla ett individuellt själv med tanke på deras betoning på prestation och 

individualisering utanför gruppen, medan kvinnornas ”själv” blir mer kollektivt då de 

uppskattar och vårdar sociala band till andra människor till skillnad från männen (Hofstede 

2010; Matsumoto & Juang, 2007). Dock finns variationer hos båda könen; Individuellt 

orienterade kvinnor samt kollektiva män, men att detta är kulturellt betingat. 

Kroger (2000) är en av få studier där könspåverkan på identitetsbildning studerats och där 

sambandet visar på tydliga resultat. Kroger (2000) har förkastat antagandet om att det skulle 

finnas några genusskillnader i frågan om identitetsskapande. Det finns inte heller några 

skillnader mellan kön när det gäller mäns och kvinnors sätt att använda sina förhållanden till 

andra människor för att bilda identitet (Beyers & Seiffge- Krenke, 2010). I denna 

undersökning bygger fynden på empirisk data, både intervjuer och enkäter, från 93 ungdomar. 

Forskarna såg en tydlig länk mellan det tidiga ego/själv utvecklingen vid 15 års ålder och 

förmåga till intimitet i ett förhållande vid 25 års ålder. Identiteten som mättes vid 24 års ålder 

visade sig fungera som en länk mellan tidig ego utvecklig och senare intimitet (Beyers & 

Seiffge- Krenke, 2010). Detta går lite grann emot den tydliga åtskillnaden i 

identitetsbildningen mellan könen som en produkt av kultur och tidig barndom vilka nämns i 

stycket innan. 

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan vi tala om identitetsskapande som sker inte bara 

genom relationen med andra utan också i relation till det omgivande samhälle hon lever i 

(Askland, 2003). De attityder och värderingar som finns i detta samhälle kommer att prägla 

människans självuppfattning, bilden av sig själv och bilden av andra.  Ur detta perspektiv kan 

man också se på kön som en samhällskonstruktion, där kön är förbundet med sociala 

handlingar, samhällsnormer, förväntningar och värderingar. Det socialt konstruerade könet 

handlar om gränsöverskridande, handlingsutrymme och att bryta mot det som tas för givet. 

Ungdomar hamnar ofta i lägen där detta testas i perioden då de befinner sig mellan barndom 

och vuxenlivet, utsätts de för nya erfarenheter och möjligheter. Detta leder till ökad ångest 
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och osäkerhet. Könet gör sig påmint både genom att kroppen förändras och sexuellt begär i en 

tid då kamratgruppen spelar en väsentlig roll (Frisen & Hwang, 2006). Alla dessa 

förändringar tillsammans gör att identitetsbildningen varierar, den blir inte lika fast och tydlig 

som hos ungdomar förr i tiden i och med att ungdomarna i dag lever i en snabb föränderlig 

värld (Beyer- Seiffge- Krenke, 2010) 

I skolsammanhang har det forskats mycket kring könsrelaterade frågor. Hur framgångar i 

skolan hänger ihop med kön har Björnsson (2005) tittat på. Hans syfte är att analysera 

sambandet mellan kön och skolresultat för att se om skillnaderna bottnar i de sociala eller 

etniska faktorerna. Slutsatsen är att det finns ett äkta samband med utbildningsprestation och 

kön som faktor men att givetvis föräldrarnas yrke och utbildning fortsätter att utöva stor 

påverkan, indirekt har alltså detta också påverkan på identitetsbildningen enligt 

socialkonstruktivisterna (Björnsson, 2005). Han hävdar att pojkarnas dåliga resultat i skolan 

hänger ihop med dels strukturella förändringar i form av kursplaner och läroplaner som har 

gjort skolan mer ”flickvänlig”, dels en betoning på den ”språkligt reflekterande 

kompetens…som eventuellt stämmer bättre överens med flickors traditionella könsmönster (s. 

61)”. Detta är också något som stöds av Bem (1981) kognitiva könsrollsteori samt 

Beyer(1990), Marsh(1990) och Matsumoto och Juang (2007) teorin om sociala attributen för 

män och kvinnor i västvärlden samt deras individualistiska och kollektivistiska ”själv”- 

koncept.  

Ambjörnsson (2004) fokuserar mer på hur arbetarflickorna formas av normer, förväntningar 

och föreställningar om hur flickor ska vara eller vad det innebär att vara tonårig eller tjej med 

fokus på sexualiteten. Den betraktar Ambjörnsson hos flickorna utifrån blickar, begär, 

känslor, sociala relationer och skvaller. Bland annat visar det sig att skillnaden finns mellan 

de två programmen men att de tar sitt uttryck på olika sätt och beror på vilken klass flickorna 

tillhör. Genus är därmed inte en orsak till att flickorna från arbetarklassen och medelklassen 

beter sig på olika sätt utan snarare en effekt av olika sorters handlingar ”Att vandra genom 

skolkorridoren med böckerna tätt tryckta mot bröstet, sätta sig i bänken invid en annan tjej 

och fnissande luta sitt huvud mot hennes, är således handlingar som i sig bidrar till att skapa 

genus (s. 12). Tjejerna på både program skapar sina identiteter i förhållande till den 

heterosexuella normen där sexualiteten spelar viktig roll, en slutsats som för övrigt delas av 

Berggren (2001) och kan också stödjas med Bem (1981) samt Beyer (1990). Det är 

maktstrukturer i samhället inte minst i skolan som bidrar till att konstruera kön och därmed 
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bestäms också vidare utveckling av olika identitetsstilar som bygger på könsroller snarare än 

att det är det biologiska könet som bestämmer identitetsstilar.  

Som en logisk följd av ovan redovisat syfte, teori och forskning kommer följande hypoteser 

att testas i denna undersökning. Den ena hypotesen lyder att det inte finns skillnad i 

identitetsstilar mellan elever som går yrkesförberedande och elever som går 

studieförberedande program medan den andra är att det inte finns skillnad i identitetsstilar 

mellan pojkar och flickor 

2.Metod 

2.1. Deltagare  
Eftersom den teoretiska utgångspunkten i detta arbete Eriksons utvecklingsfas Identitet kontra 

splittring valdes deltagarna utifrån ålder som sammanfaller med denna fas nämligen individer 

mellan 16-19 år gamla med fokus på de senare delarna av fasen dvs. sen tonår. För att få en 

någorlunda bra spridning i urvalsgrupperna var det lämpligt att undersöka gymnasieelever 

som går antigen andra eller tredje året för då befinner de sig i slutet av detta stadium och är i 

slutfasen av sin identitetsutveckling eller splittring. Då detta arbete är i sin omfattning ganska 

litet med fokus på bara en del av identitetsutvecklingen i den sena tonåren och har därför vissa 

avgränsningar gjorts; Fokus ligger på nationella program med teoretisk eller yrkesinriktad 

inriktning hellre än att gå in på enskilda program då detta inte skulle tjäna till syftet av 

undersökningen. Hänsyn kommer också att tas till kön då det redan är känt att pojkar och 

flickor söker sig till traditionellt kvinnliga respektive manliga yrken därför är det också 

intressant att undersöka om dessa deltagare också utvecklar olika identiteter på de olika 

programmen där deltagarna går. Denna undersökning har en jämförande karaktär då den 

omfattar elever från två olika skolor. Deltagarna går på följande gymnasieprogram: 

Elprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet, Frisörprogrammet samt samhälls- och 

ekonomiprogrammet, både studieinriktade och yrkesförberedande gymnasiala program enligt 

den svenska skollagen SFS 2010:800 (Werner, s. 60). 

Antalet deltagare utgör ett stickprov av elever som har valts enligt tillgänglighetsprincipen, 

med fokus på jämn köns – och program fördelning. Alla avgångselever och tvåor som var 

närvarande vid undersökningstillfällen och går antigen andra eller tredje året på gymnasiet 

blev tillfrågade att fylla i enkäten. En fördelning mellan grupperna i stickprovet finns i tabell 

1. 
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Tabell 1. Fördelningen i urvalsgruppen 

Variable Code Value Label             N 

kön 1,00 Pojke 45 

 
2,00 Flicka 40 

program 1,00 Yrkesförberedande 47 

 
2,00 Studieförberedande 38 

        

Det slutliga antalet ifyllda enkäter blev 85 dock var några fel ifyllda, dvs. alla frågorna var 

inte besvarade på ett tillfredsställande sätt. Därför sorterades 5 enkäter bort och räknades som 

bortfall. Därav gjordes två-vägs ANOVA på N=85. I kodboken blev deltagare 1= alla som går 

yrkesinriktat programmen; 2= alla som går studieförberedande program; Fördelningen mellan 

kön och program blev något ojämnt dock inom acceptabla gränser för att kunna utföra en 

ANOVA. 45 pojkar respektive 40 flickor deltog i undersökningen någorlunda jämnt fördelade 

på de olika gymnasieprogrammen medan fördelningen i gruppen program var något mer 

ojämnt i jämförelse med kön. En översikt av fördelningen i urvalsgrupperna visas i tabell 1 

ovan medan tabell 2a nedan visar en översikt för fördelningen av pojkar och flickor över 

program. Ingen ersättning utgick till deltagarna.  

	  

	  

	  

 

 

 

2.2. Etiska överväganden 
Den etiska aspekten togs hänsyn till då ingen personlig information krävdes, därmed 

garanterades anonymitet samt att allt deltagande var frivilligt och deltagarna blev upplysta om 

att uppgifterna inte kommer att användas på något annat sätt än det som anges i studiens syfte. 

Det går inte heller att härleda några svar till enstaka personer (Vetenskapsrådet, 2002).  

De fyra huvudkraven vetenskapsrådet har på all forskning uppfylldes enligt nedan: 

Informationskravet följdes på sådant sätt att alla deltagare blev muntligt upplysta om att de 

Tabell 2a. Fördelningen av pojkar och 
flickor över program  
 
  Value Label N 

Flickor    Studieförberedande 18 
 Yrkesförberedande 22 

 
Pojkar 

 Studieförberedande 20 

 Yrkesförberedande 25 
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var välkomna att delta i undersökningen på frivillig basis och deltagandet kunde avbrytas när 

som helst. Syftet, frågeformuläret och metoden förklarades noggrant för alla deltagare för att 

kunna förstå villkoren i deltagandet. Syftet och villkoren för medverkan fanns också med 

skriftligt på frågeformulären(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Samtyckeskravet som innebär att deltagarna samtycker till undersökningen. Inget skriftligt 

sådant krävdes då de som ville delta fyllde i enkäten och därmed gav sitt samtycke till 

deltagandet i undersökningen. Därmed hade deltagarna själva möjligheten att avbryta 

undersökningen eller att avsluta den enligt villkoren, utan att ge skäl varför. Dock blev de 

flesta enkäterna ifyllda utan att jag behövde påminna deltagarna om det. Alla deltagare var 

över 15 och samtyckte själva till deltagande i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

En del av frågorna i frågeformuläret kan vara känsliga och personliga därför har jag tagit 

konfidentialitetskravet på största allvar genom att garantera anonymitet. Jag som undersökare 

har också tystnadsplikt och allt som kommer upp i underökningen kan aldrig spåras till 

enskilda individer. Inga namn har använts i texten då all data behandlats statistiskt 

(Vetenskapsrådet, 2002) 

 

Deltagarna har också meddelats att materialet enligt nyttjandekravet inte kommer att användas 

till annat än vetenskap. De blev också upplysta om möjligheten att kunna ta del av resultaten 

och arbetet när det blev färdigt. På detta sätt följde denna undersökning de forskningsetiska 

principerna som beskrivs i kodex utgiven av vetenskapsrådet (2002).  

2.3. Instrument 
För denna undersökning har Identity Style Inventory ISI3) reviderad version skapad av 

Berzonsky (1992)  använts av tre enkla anledningar; den är lätt hanterbar och överskådlig med 

tydliga frågor knutna till de olika identitetsstilarna, vilket har testats på en mindre grupp 

elever, med framgång. Eleverna kunde utan problem svara på frågorna. Det är ett beprövat 

instrument av de många vetenskapliga artiklarna att döma och har använts tidigare i liknande 

syfte dvs. att testa Eriksons psykosociala teori i olika sammanhang (Duerden m.fl,2009; 

Rolufs & Adams, 2010). Den möjliggör också snabb insamling av data som går att behandla 

statistisk till skillnad från andra välanvända konkretiseringar av Eriksons teori gjorda av t.ex. 

Marcia (1966) Identity Status Interview som tar längre tid vid datainsamling samt har för det 

mesta använts på övervägande vuxna/manliga deltagare och är av den anledningen inte 
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lämplig för denna studie. Validiteten för ISI säkrade Berzonsky (1992) genom Cronbach 

Alpha på sin urvalsgrupp N=618. Validiteten där verkar vara hög då alpha koefficient för 

Infromativstil= 0.70; Normativstil= 0.64; Diffust -undvikande= 0.76; Engagemang= 

0.71(Berzonsky, 1992; se bilaga 1) 

Identity Style Inventory var ett enkelt och spännande instrument att jobba med. När 

översättningen hade gjorts testades instrumentet på en liten grupp elever. En av frågorna 

visade sig vara problematisk för elevernas förståelse och den fick ändras och anpassas utan att 

syftet med frågan gick förlorat. Berzonskys (1992) ISI3 identifierar identitetsstilar hos 

deltagare som befinner sig i den identitetsbildande fasen oavsett kön. Den skulle inte 

tillämpas på deltagare i de tidigare faserna då frågorna inte är anpassade därefter samt skulle 

antagligen inte förstås av yngre deltagarna. Därför är den av den anledningen också mer 

lämplig för denna undersökning, då deltagarna från förundersökningen bekräftade att det inte 

var något problem att förstå frågorna. Den består av 40 påstående där 10 påstående är knutna 

till var och en identitetsstil t.ex. ”Jag har lagt mycket tid på att noga tänka igenom vad jag bör 

göra med mitt liv” för informativ stil, ”Jag vet vad jag vill göra med min framtid” för 

engagemang, ”Jag har alltid haft mål i mitt liv. Jag uppfostrades till att veta vad jag ska sträva 

efter” för normativ stil samt ”Jag tänker inte särskilt mycket på min framtid just nu; den känns 

fortfarande avlägsen” för diffust-undvikande stil (bilaga 3) 

De 40 påståendena i instrumentet följer inte någon speciell ordning och är inte markerade med 

vilken stil de hör till för att deltagarna ska kunna svara så spontant som möjligt. Vissa 

påstående har jag ändrat genom att byta ut ord och begrepp med motsvarighet i svenska t.ex. 

påstående 15 ”I'm really into my major; it's the academic area that is right for me” har jag 

ändrat till ”	  Jag är väldigt intresserad av mina karaktärsämnen. Det känns som helt rätt område 

för mig” då det är mer verklighetsnära mina deltagare som läser på gymnasienivå. På så sätt 

har formuläret anpassats efter urvalsgruppens ålder, förståelse förmåga och ordförrådet. 

Förhoppningsvis har översättningen till svenska inte påverkat resultat och innehållet(bilaga 3).  

Jag har strävat efter att hålla mig till den engelska original utgåva i största möjliga mån. För 

att få deltagarna att svara så spontant som möjligt tog jag bort markeringarna för identitetsstil 

från deltagarnas enkäter. Den beroende variabeln i ANOVA är frågeformulären vilken består 

av 40 påstående med en ordinal skala 1-5 där 1 stå för ”inte alls likt mig” och 5 står för 

”mycket likt mig” Ju högre siffran deltagare ringar in desto mer tecken visar de på en viss 

identitetsstil.  De olika påståendena i enkäten hörde ihop med identitetsstilarna på följande 
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sätt se tabellen nedan. Varje stil har ca 10 påståenden, numrerade 1-40, i formuläret kopplade 

till sig(se tabell 5). 

Tabell 5. Översikt och summering av påståenden som beskriver identitetsstilar i ISI3 

Identitetsstil på svenska (engelska) Summa av påståenden  

Informativa identitetsstilen (Information-Orientation)  2  +  5  +  6  +  16  +  18  +  25  +  26  +  30  +  33  +  35  

+  37 

För normativ stil (Normative-Orientation) 4+  10  +  19  +  21  +  23  +  28  +  32  +  34  +  40 

För diffust- undvikande stil (Diffuse-Orientation) 3  +  8  +  13  +  17  +  24  +  27  +  29  +  31  +  36  +  

38 

Engagemang (Commitment)  1  +  7  +  9  +  11  +  12  +  14  +  15  +  20  +  22  +  39 

 

2.4. Procedur 
Datainsamlingen gjordes på två olika gymnasieskolor bland elever som går olika 

gymnasieprogram; Elprogrammet, Vård; Frisör; samt samhäll - och ekonomiprogrammet. 

Alla tvåor och treor blev tillfrågade att fylla i en enkät strax innan lektioner började. 

Insamlingen gjordes vid tre olika tillfällen då flest elever var närvarande och det drabbade 

lektionerna minst. Eleverna blev ombedda att fylla i enkäterna spontant och ärligt. De svaren 

där eleven kryssat en trea på alla svar blev bortsorterade såväl som de där vissa svar saknades. 

I tvåvägs ANOVA beräkningen togs med bara sådana enkätsvar som var fullständiga. 

Bortfallet var några enstaka svarsblanketter och detta togs inte med i beräkningen. Det flesta 

deltagare ställde upp mer en frivilligt och var också intresserade av att ta del av resultat, vilket 

de också blev lovade. 	  

Den insamlade data via ISI3 har behandlats statistiskt och en jämförelse mellan de olika 

undersökningsgrupperna har gjorts med en två-vägs ANOVA då normalfördelning mellan 

grupperna kunde antas och flera grupper behövde testas samtidigt dvs.  gymnasieprogram som 

består av studieinriktat och yrkesinriktat program samt kön där både pojkar och flickor deltar 

gentemot fyra olika identitetsstilar. Jämförelsen är en F-spridning dvs. skillnader och 

motsägelser i datainsamlingen kan tas med i beräkningen. För att lättare kunna överblicka 

siffrorna i tabeller har avrundning till två decimaler gjorts plus att instrumentet inte är så exakt 

att det är motiverat med fler decimaler.  

Visserligen är ANOVA ett utvecklat t-test men den tillåter jämförelse mellan fler grupper, 

minskar risken för överberäkning (typ 1 fel) samt att den visar interaktion mellan olika 
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variabler. Den visar också om någon grupps medelvärde skiljer sig signifikant från en annan 

grupps medelvärde när ett oberoende urval av grupper har gjorts (Nolan & Heinzen,2007 

kap.10) Nackdelen är att den inte talar om för oss var de individuella skillnaderna finns och 

det finns inget behov av det heller då den visar huruvida en interaktion finns eller inte. De 

olika identitetsstilarna summerades så att varje identitetsstil genererade ett medelvärde, sedan 

skrevs dessa medelvärde in i databoken i SPSS var och en för sig tillsammans med de 

oberoende variablerna gymnasieprogram och kön. Sedan beräknades resultaten fram med en 

tvåvägs ANOVA.  

3. Resultat 
En tvåvägs ANOVA ger tre olika berättelser kan man säga. En för varje variabel samt en 

interaktion variabler emellan, eller med andra ord, det ger en huvudeffekt samt en 

interaktionseffekt. Därför var det ett lämpligt val för att uppnå uppsatsens syfte dvs. att 

kartlägga vilka identiteter gymnasieungdomar utvecklat, om det finns skillnader mellan dessa 

med hänsyn till gymnasieprogram och kön samt vad finns det för samband mellan kön, 

gymnasieprogram och identitet. För att kunna jämföra de olika variablerna(kön och 

gymnasieprogram) är en förutsättning för ANOVA- test att standardavvikelsen i alla grupper 

är lika, är inte standardavvikelsen densamma så kan de olika urvalen inte tillhöra samma 

grupper. Enligt tabell 3 nedan som visar bl.a. medelvärdet av deltagarnas svar för de olika 

identitetsstilarna, är standardavvikelse ganska jämn i grupperna för identitetsstilar vilket tyder 

på en normalfördelning i urvalsgrupperna och är därför en förutsättning för en ANOVA. 

 

I detta fall är det två hypoteser som testas. Det finns ingen skillnad i identitetsstilar mellan 

elever som går yrkesförberedande och studieförberedande program på gymnasiet och det finns 

ingen skillnad i identitetsstilar mellan kön. Resultat från ANOVA visar att det kritiska värdet 

för N=85, Dfbetween groups= 1 samt Df within groups 85 är p= 3.95 enligt tabell B.3 i Nolan 

& Heinzen (2007). Anova för variabel program visar kritiska värden dvs. F-värden där F(1, 

85)=3,95 för p= 0,05 vilket visar statistiskt signifikant skillnad. Närmare granskat är F(1,85)= 

0. 00 p= is för engagemang; F(1, 85)= 0.02, p=is för informativstil; F(1,85)=0.00, p= is för 

normativstil; F(1,85)=2,21, p=is för diffusstil därmed leder fram till att noll hypotesen 𝐻! inte 

kan förkastas och slutsatsen blir att det inte finns skillnad i identitetsstilar mellan 

yrkesförberedande och studieförberedande elever dvs. ingen huvudeffekt av program enligt 

resultat som beskrivs  ovan samt visas i tabell 4. 
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Tabell 3.Deskriptiv statistik för ANOVA beräkningar 
	  

    Ident.stil                     Kön       Program Mean Std. Deviation N 

engagemang 

pojke 

yrkesförberedande 3,04 ,61 25 

studieförberedande 2,95 ,39 20 

Total 3,00 ,52 45 

flicka 

yrkesförberedande 2,95 ,37 22 

studieförberedande 3,22 ,42 18 

Total 3,07 ,41 40 

Total 

yrkesförberedande 3,00 ,51 47 

studieförberedande 3,07 ,42 38 

Total 3,03 ,47 85 

informativstil 

pojke 

yrkesförberedande 2,92 ,70 25 

studieförberedande 2,85 ,67 20 

Total 2,88 ,68 45 

flicka 

yrkesförberedande 3,09 ,75 22 

studieförberedande 3,38 ,77 18 

Total 3,22 ,76 40 

Total 

yrkesförberedande 3,00 ,72 47 

studieförberedande 3,10 ,76 38 

Total 3,04 ,73 85 

normativstil 

pojke 

yrkesförberedande 2,96 ,45 25 

studieförberedande 3,00 ,32 20 

Total 2,97 ,39 45 

flicka 

yrkesförberedande 3,00 ,53 22 

studieförberedande 3,05 ,53 18 

Total 3,02 ,53 40 

Total 

yrkesförberedande 2,97 ,48 47 

studieförberedande 3,02 ,43 38 

Total 3,00 ,46 85 

diffusstil 

pojke 

yrkesförberedande 2,96 ,73 25 

studieförberedande 3,10 ,44 20 

Total 3,02 ,62 45 

flicka 

yrkesförberedande 3,09 ,61 22 

studieförberedande 2,77 ,87 18 

Total 2,95 ,74 40 

Total 

yrkesförberedande 3,02 ,67 47 

studieförberedande 2,94 ,69 38 

Total 2,98 ,68 85 
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Tabell 4 
Resultat översikt av två-vägs ANOVA 

 
 
	   	  

Source Identitetsstil Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig 

Kön engagemang ,22 1 ,22 1,05 is 

 informativstil 2,86 1 2,87 5,63 ,02 

 normativstil ,06 1 ,06 0,26 is1 

 diffusstil ,14 1 ,14 0,29 ,is 

program engagemang ,00 1 ,00 0,00 is 

 informativstil ,01 1 ,01 0,02 is 

 normativstil ,00 1 ,00 0,00 is 

 diffusstil 1,03 1 1,03 2,21 is 

Kön * program engagemang 1,51 1 1,51 7,10 ,01 

 informativstil 2,13 1 2,13 4,18 ,04 

 normativstil ,06 1 ,06 0,26 is 

 diffusstil ,18 1 ,18 0,38 is 

	  
Vidare visar Anova för variabel kön och identitetsstilar att en statistiskt signifikant skillnad 

visas på en av identitetsstilarna nämligen den informativa stilen vars p- värde är mindre än 

0.05 d.v.s. p=0,02. Detta ger en huvudeffekt bara på variabel kön på informativ stil och därför 

kan noll hypotesen 𝐻!  återigen inte förkastas. Vid övriga stilar hittades alltså inga 

huvudeffekter (tabell 4).  

Den tredje berättelsen i ANOVA handlar om interaktionen mellan program och kön dvs. 

interaktionseffekten. Det är brukligt att ignorera utslaget på huvudeffekten om 

interaktionseffekten visar på att det finns statistiskt signifikant skillnad i undersökningen 

(Nolan & Heinzen, 2007). Enligt beräkningen i ANOVA tyder siffrorna på att det finns en 

interaktionseffekt mellan kön och program för identitetsstilar engagemang och informativstil 

då p-värdet för ligger på 0,01 respektive 0,04, detta är inte tillräckligt för att kunna förkasta 

noll-hypotesen.  

4. Diskussion av resultat och metod 
I nedanstående avsnitt kommer resultat och metod att diskuteras i ljuset av den teoretiska 

bakgrunden och metodologiska övervägande. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Icke signifikant 
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4.1. Resultat 
Trots att litteraturen och studier om identitetsbildning och skolan som social arena är stor till 

sitt omfång, finns det inom här redovisade forskningen inga länkar mellan identitet, 

gymnasieprogram och kön i en och samma undersökning. En del forskning visar på att det 

finns(Ambjörnsson, 2004; Berggren, 2001; Högberg, 2009) anledning att tro att 

yrkesförberedande respektive teoretiska program lockar till sig grupper av elever med olika 

identitetsstilar och att programmen i sig skapar elever med olika stilar; detta framgår dock inte 

tydligt av denna undersökning då det i interaktionen mellan de undersökta variablerna visar 

sig att det inte finns tydliga skillnader mellan kön, program och identitetsstilar då inga 

huvudeffekter på variablerna kön och program visades i ANOVA beräkningen(tabell 4)  

Identitet borde vara färdigbyggt när ungdomen är 19 år (Erikson 1969) men det har visat sig 

också att många går in i vuxen ålder utan att känna att de har en känsla av identitet (Barri & 

Mandy, 2009; Wiesner m.fl., 2003). Att vara tonåring är att på allvar ta steget ut från familjen. 

Nyckeln till en lyckad frigörelse är att den unge hittar nya relationer och nya sociala 

sammanhang den trivs i. Erikson (1969) Hofstede (2010), Berggren (2001) samt Högberg 

(2009) är några av de som lyfter fram vikten av att den individuella identiteten byggs upp 

genom identifikation med andra människor eller företeelser. Den eller de, individen 

upprätthåller en relation med, bidrar till att forma honom eller henne men även till att 

reflektera bilden av vem han/hon är eller hur individen själv vill bli betraktad. Detta visar sig i 

slutprodukten, identiteten, som kan betraktas utifrån fyra olika stilar som i denna 

undersökning presenterades i tabell 2b (bilaga 2). Denna undersökning visar dock att det inte 

finns någon skillnad mellan identitetsstilar beroende på program och kön, då inga 

huvudeffekter hittades. I interaktionseffekten visar det sig att signifikant skillnad finns när det 

gäller identitetsstilen engagemang och informativstil. Dock räcker inte detta för att förkasta 

noll hypotesen.  

Slutresultatet av undersökningen i denna uppsats visar att skillnaden mellan identitetsstilar för 

variabel program är inte signifikant på någon av de fyra identitetsstilarna medan för variabel 

kön är skillnaden statistiskt signifikant på en av stilarna, nämligen den informativa stilen. 

Ingen statistisk signifikant skillnad visas på de andra stilarna för kön, heller, vilket leder till 

att hypotesen i detta arbete gällande identitetsstilar och kön inte kan förkastas. Värdena i 

ANOVA ligger ganska nära varandra, den som avviker mest är det kritiska värdet för den 

informativa stilen som ligger på F(1,85)=2.87 och ger p= 0,02 vilket är mindre än 0,05 för 

gruppen kön. Detta skulle innebära att de flesta deltagare anser sig ha anammat en identitet 
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som präglas av den informativa stilen dvs. stor öppenhet för nya erfarenheter, god förmåga till 

problemlösning, välutvecklad förmåga till kritiskt tänkande, visar förmåga till självständighet 

samt kan söka stöd från auktoriteter, något lägre självkänsla. Att det inte finns några 

skillnader i identitetsstilarna mellan program och kön kan också utläsas i tabell 3 vilken ger en 

översikt av deskriptiv statistik för ANOVA beräkningar. Detta skulle i så fall betyda att 

skolan lyckats med sitt uppdrag att socialisera eleverna, lära dem eget ansvar och hjälpa de att 

utveckla kritiskt tänkande, några av de viktigaste målen i programmålen för gymnasiet 

(Werner, 2007)  

Huvudeffekten på variabel kön visar att skillnaderna mellan pojkar och flickor på den 

informativa stilen är statistisk signifikant. Detta strider mot Kroger (2000), fynd om brist på 

skillnader i identiteter mellan män och kvinnor men går hand i hand med de flesta 

socialkonstruktivistiska forskares resultat redovisade i denna uppsats t.ex. (Frisen & Hwang, 

2006; Askland, 2010). Häri ligger de viktigaste fynden från min undersökning; det verkar inte 

vara programmet som visar skillnader i identitetsstil bland deltagare lika mycket som kön. 

Programmet som identitetspåverkande faktor är underordnat kön då det är flest tjejer som har 

rapporterat ”mer likt mig” eller ” mycket likt mig” för stilen engagemang och informativa 

stilen enligt korstabeller 6a och tabell 6b i bilaga 2.  

Detta kan också förklara den statistiskt signifikanta skillnaden visad genom 

interaktionseffekten, i samspelet mellan program och kön verkar det finnas skillnader i 

identitetsstilar, engagemang och den informativa stilen. Återigen genom att studera tabell 3 

samt tabell 6a och 6b i bilaga 2 kan man se att tjejerna rapporterar högre medelvärden. Att 

utifrån detta kunna dra slutsatsen att vara en flicka eller pojke är viktigare för 

identifikationsprocessen än att gå på ett visst program på gymnasiet, vore att gå för långt då 

det är bara två stilar som ger interaktionseffekt, men tar inte bort misstankar då en sådan 

slutsats går hand i hand med vad tidigare forskning visat om hur könsskillnader och därmed 

olika identiteter skapas genom socialisationsprocessen (Bem, 1981; Beyer, 1990 samt Marsh, 

1990). Identitetsstilar, engagemang och informativa stilen är underordnade 

könskonstruktioner då det är flest tjejer som rapporterar på dessa stilar. En sådan slutsats 

skulle motsäga Ambjörnsson(2004) och Högberg(2009) som kommit fram till att flickorna 

och pojkarnas identitet präglats av programmen på gymnasiet och skillnaderna var tydliga 

mellan studie – och yrkesförberedande program, detta gäller dock inte för min undersökning 

då ingen huvudeffekt på variabel program visades i ANOVA. I korstabeller svarar de flesta 

deltagare med ”varken eller” på båda programmen för engagemang medan spridningen på den 
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informativa stilen är större, dock väljer de flesta även där att svara med ”varken eller” vilket 

tyder på att inga signifikanta skillnader finns(tabell 7a och 7b).  

 För att dra en parallell till Ambjörnsson (2004) samt Högberg(2009) undersökning om 

programmets betydelse för identitetsbildning skulle min egen undersökning i så fall visat 

skillnad på diffust-undvikande stil som är mer situationsbunden, individer präglas av dålig 

förmåga till planering, extern locus of control, fragmenterat själv, ingen självständighet och 

borde finnas i större omfattning bland elever på yrkesförberedande program. Detta är inte 

fallet då resultatet visar att i interaktionen mellan variabler kön och program så är det endast 

engagemangstilen (den med starkast kollektiva markörer) samt den informativa stilen (mer 

individuella markörer och ett starkt jag) som har en signifikant interaktionseffekt. Vi har alltså 

här individer som uppfattar sig själva som individuella men också präglas mycket av det 

kollektiva samspelet. Detta betyder också att de andra två stilarna är jämnt spridna över 

variabler och att olika stilar kan hittas hos både flickor och pojkar som går studie respektive 

yrkesförberedande gymnasieprogram.  

Samtidigt visar andra studier (Beyers & Seiffge-Krenke, 2010; Duerden m.fl., 2009) att 

identiteter inte är könsbundna; att lika många identitetsstilar kan hittas både bland män och 

kvinnor då identitet är något som bygger på självupplevelse. Detta verkar stämma överens 

med mina egna fynd. Eftersom skillnaden mellan kön och identitetsstilar i denna 

undersökning inte är genomgående(inte på alla stilarna) statistiskt signifikant är det 

rättfärdigat att hävda att lika många olika identitetsstilar finns både bland killar och tjejer och 

att varken kön eller program verkar vara den avgörande påverkansfaktor på hur en individ 

upplever sin egen identitet. Dock finns det visst samspel mellan kön, program och 

engagemang och informativa stilen där tjejer rapporterar i högre utsträckning (se korstabeller 

6a, 6b, 7a, 7b i bilaga 2).  

Erikson skulle betrakta skillnaden i identitetsstilarna mellan kön och program som en 

individuell företeelse som oftast sammanfaller med den biologiska könsmognaden. Väl i 

skolan, under inverkan av många olika faktorer formar eleverna sin egen identitet när de är i 

ålder som sammanfaller med åren på gymnasiet. Att skapa eller hitta egen identitet är en av de 

största utmaningarna under tonåren, påstår Erikson (1969). För att kunna kontrollera och styra 

sitt eget liv måste varje individ utveckla en stabil och meningsfull identitetsstruktur som ska 

göra det möjligt att behålla en känsla av sammanhang över tid och rum. Detta kommer sedan 

att utgöra en ram för beslutsfattande, problemlösning, tolkning av egna erfarenheter och 
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annan för individen relevant information; denna identitet kan ta sitt utryck i olika stilar vilka i 

denna uppsats presenterats i tabell 4 där ingen skillnad mellan kön, program och stilarna är 

statistisk signifikant och därmed har hypoteserna för denna undersökning inte kunnat 

förkastas.  

Det blev ingen signifikant huvudeffekt på variabeln program vilket är ett annat oförväntat 

fynd i denna undersökning. Utifrån resultat baserade på Ambjörnsson (2003), Högberg 

(2000), Björnsson (2005) samt Berggren (2001) på de yrkesförberedande programmen visas 

ett motstånd mot skolkulturen både bland pojkarna och arbetarflickor och skolidealen om 

”lust att lära” och goda skolresultat verkar inte hänga ihop med en diffusstil, i och med att den 

diffusa stilen påminner om en identitet som präglas av obeslutsamhet, fragmenterat själv, svag 

engagemang, externt locus of Control, strävan efter visst rykte och popularitet (Berzonsky, 

1990; Berzonsky,m.fl. 2010; Duerden, m.fl. 2009). Därför borde diffust-undvikande stil vara 

dominerande på t.ex. yrkesförberedande program. Detta är dock ingenting som har kunnat 

bevisas med denna undersökning då ingen statistisk signifikant skillnad har visats på denna 

stil och program. Interaktionseffekten i ANOVA visar här att skillnaden finns istället gällande 

engagemang stilen och den informativa stilen (båda präglas av starkt utvecklat jag- 

upplevelse), medan de andra stilarna inte är signifikanta.  

Wiesner m.fl., (2003), Barri & Mandy,(2009) visar att identitet inte utvecklas linjärt och 

deltagarnas rapportering på engagemang och informativa stilen i interaktionseffekten kan 

betyda att en del är färdiga med identitetsutvecklingen då de känner ett starkt jag, en känsla av 

sammanhang (Erikson, 1969). Dessa har en kollektiv identitetsstil som präglas mycket av 

tradition, självkontroll, religion och nation dvs. utvecklas starkt under gruppens påverkan 

(Berzonsky m.fl.,2010) men först efter lyckad individualisering ökar graden av autonomi och 

det kritiska tänkandet blir utpräglat. Med andra ord handlar det om att engagemang 

identitetsstilen och den informativa stilen hos deltagare i undersökningen blir ett kvitto på 

lyckad socialisationsprocess i skolan/samhället.  

Som Björnsson(2005) skulle uttrycka det ” kvinnlighet och manlighet framstår i forskningen 

som något som konstrueras kontinuerligt av flickor och pojkar, kvinnor och män, samt i och 

av de miljöer och institutioner där individen finns. Skolan är en institution som deltar i denna 

process (s.35)” Deltagarna i denna undersökning visar att skillnader i identitet inte finns dock 

är det synligt att den informativa stilen dominerar bland flickorna(se tabell 6a och 6b) medan 

engagemang och den informativa stilen mellan de olika programmen och könen visas som 
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interaktionseffekt. Det kan vara så att när det kommer till våra egna upplevelser av identitet 

upplever vi det olika beroende på tillfällen, situationer och förmågan till självreflektion. Dock 

kan man inte bara betrakta identiteten och identitetsstilar utifrån det individuella perspektivet 

utan det samhälleliga också. Identiteten som byggs upp i en växelverkan mellan ungdomen 

och samhället påverkas naturligtvis av samhällets föränderlighet” varje enskild stadium och 

kris har en speciell relation till en av de grundläggande mänskliga institutionerna, helt enkelt 

för att de mänskliga institutionerna och livscykeln, har utvecklats jämsides (Erikson 1969, 

s.91; Hofstede, 2010) Så när vi pratar identitet utifrån samhälleliga perspektivet kan det skilja 

sig i jämförelse med när vi pratar om det från det individuella perspektivet dvs. hur vi själva 

uppfattar vår egen identitet i jämförelse med hur vi vill att andra ska uppfatta oss dvs. det som 

anses vara status och idealbild av samhället (Hofstede, 2010; Ambjörnsson, 2004; Erikson 

1967).  

Vidare skriver Berggren (2001) att människans skapande av identitet inte bara sker i 

relationen med andra utan också i hennes relation till samhället hon lever i. Dessa processer 

kan, för den som är uppmärksam, tydligt ses i skolan och ibland i relationen mellan föräldrar 

och ungdomar som är en annan väsentlig källa av påverkansfaktorer på identitetsbildningen 

hos ungdomar. Undersökningen i detta arbete visar inte varifrån eleverna fått sina värderingar; 

familjen, skolan eller samhället utan den visar vilken identitetsstil eleverna anammat vid 

tidpunkten för undersökningen och i åldrarna 16-19. Detta betyder i sin tur att det inte går att 

avgöra om varken program eller kön bildar deltagarnas identitet utan bara att det finns 

skillnader i identitetsstilar. Därför kan inte jag heller avgöra om det är programmet eller könet 

som har styrt identitetsbildningen eller huruvida detta kommer att påverka individernas vidare 

utveckling av identitet men det finns en interaktionseffekt variabler program och kön emellan. 

I interaktionen visar det sig att två närliggande identitetsstilarna(engagemang och informativa 

stilen) sticker ut. Det kan vara så att i interaktionen mellan program och kön blir skillnaden 

mellan identitetsstilarna tydligare och mer extrem än när variabler testas var för sig då blev 

den informativa respektive engagemang stilen avvikande. Slutsatsen blir då att det måste vara 

programmet och könet tillsammans det som påverkar vilken identitetsstil elever upplever sig 

själva ha skapat under gymnasiet. 
	  

Erikson (1969) hävdar att de tidigare erfarenheternas och den sociala interaktionens påverkan 

på identitetsbildningen är viktig, så långt stämmer mina resultat överens med det då det i 

interaktionen mellan programmet och könet det är engagemang och den informativa stilen 



30	  
	  

som är statistiskt signifikanta samt att båda präglas i mycket större utsträckning av det sociala 

samspelet än de andra stilarna (se tabell 2b i bilaga 2). Vidare kan man spekulera att brist på 

skillnaden i identitetsstilar i denna urvalsgrupp, helt enkelt beror på en likformighet i 

omgivningen dvs. skolan som helhet med dess kultur, personal och inte de enskilda 

programmen som är sammansatta av olika kurser eller det faktum att individerna omges av 

människor som skapar konformitet, likriktning och normer hellre än det som eleverna 

relaterar till enskilda ämnen. Detta är ingenting som har undersökts enskilt men går lite grann 

i linje med Wahrman (2010) som hävdar att eleverna som agerat emot skolan vid vissa 

tillfällen har ibland agerat konformt mot skolan, vilket tyder på att elevernas agerande inte är 

på något sätt mekaniskt och påverkas troligen av normer, status och sanktioner i den 

omgivande kulturen (se också Ambjörnsson, 2004; Berggren, 2001)  

Avslutningsvis visar denna undersökning en huvudeffekt av variabeln kön på den informativa 

stilen samt en interaktionseffekt mellan kön och program på engagemangstilen och den 

informativa stilen. Sett i ljuset av tidigare forskning tyder detta på att identitetsskillnader finns 

när hänsyn tas till kön men inte när hänsyn till program tas; en interaktionseffekt på stilen 

engagemang och den informativa stilen tyder på att socialisationsprocessen i skolan har 

lyckats då båda dessa stilar präglas av stark jag - upplevelse, individualisering, 

självständighet, inre locus of control o.s.v.(se tabell 2b i bilaga 2). Brist på skillnad i diffust-

undvikande stil tyder också på lyckad socialisation bland deltagarna då denna stil präglas av 

instabil självkänsla, låg autonomi och fragmenterad självbild (tabell 2b, bilaga 2) och ytterst 

få deltagare visade denna stil. Interaktionseffekten visar att det möjligtvis kan vara så att kön 

som påverkansfaktor på identitet är underordnat programmet vilket visar på en motsats i 

resultat hos Högberg (2009) och Ambjörnsson(2004). Vidare visar ANOVA att inga 

skillnader varken finns när det gäller kön eller program vilket i sin tur innebär att alla 

identitetsstilarna är spridna över variabler, vissa mer andra mindre men ingenting som är av 

betydelse statistiskt sett. Eftersom identitet bygger på självupplevelse också så kan jag 

konstatera att identitetsstilarna varierar bland tjejer och killar och mellan programmen. 

Avslutningsvis enligt min undersökning räcker inte någon av dessa skillnader för att noll 

hypotesen ska kunna förkastas, det finns alltså inga skillnader mellan identitetsstil, kön och 

program.  

4.2. Metodologiska avgränsningar och fortsatta studier 
En kartläggning av personligheter som söker sig till ett visst program hade varit på sin plats 

men de flesta personlighetsteorier som t.ex. psykodynamisk teori, Maslows behovsteori samt 



31	  
	  

trait teori (Passer & Smith, 2001) har en biologisk dimension medan identitet är en social 

konstruktion och var därför mer lämplig att undersökas i detta sammanhang då det skulle 

tjäna uppsatsens syfte att ta reda på hur kön, program och identitetsstilar samspelar. 

Personlighetsteoriernas komplexitet vore överflödigt för uppsatsens syfte. 

Även om denna studie är alldeles för liten till sin omfattning kan resultaten ändå generaliseras 

till större grupper, till andra skolor med liknande gymnasiala program eller elever. Inte desto 

mindre kan resultaten vara intressanta för t.ex. pedagoger då den i stort sett stämmer överens 

med det som visats i andra studier med liknande tema (Duerden m.fl. 2009; Rolufs & Adams, 

2010; Beyer 1990; Bem 1981) om identitet, skola och kön, bara för att nämna några från 

föregående avsnitt. Det som stämmer överens är att skolan aktivt bidrar till identitetsskapande 

men att program i sig inte påverkar detta då inga skillnader i identitetsstilar visades i denna 

undersökning. Dessutom verkar inte kön heller vara avgörande för vilken identitetsstil 

eleverna får på gymnasiet då inga skillnader visades här heller. Det går inte att med dessa 

variabler förutsäga vilka identitetsstilar eleverna kommer att utveckla i framtiden eller om 

dessa stilar kommer att förändras utan resultaten i denna undersökning talar om var deltagarna 

befinner sig just nu i sin identitetsutveckling. Pedagoger har alltså alla medel till att bidra till 

utformningen av elevernas identitetsstil om eleven fångas in vid rätt tillfälle. 

Vidare har deltagarna visserligen valts ut enligt tillgänglighets/bekvämlighetsprincipen då 

endast de som var närvarande i skolan dagen undersökningen gjordes fick vara med men då 

det finns en tydlig fördelning mellan pojkar och flickor på respektive gymnasieprogram 

(yrkesförberedande vs. studieförberedande) var jag tvungen att medvetet söka mig till ett flick 

dominerande yrkesprogram. Trots detta kvarstod en snedfördelning på variabeln program, 

som förhoppningsvis inte påverkade studiens resultat i stort. I efterhand inser jag att jag skulle 

gjort korrelationstest då denna skulle visa mer precis på sambandet mellan grupperna om det 

finns men ANOVA tjänade syftet ganska bra ändå. Fördelen med två-vägs ANOVA i 

jämförelse med t.ex. t-test är att den inte bara visar om skillnaden finns men också hur stor, 

var den ligger och varför den finns. Man kan alltså se interaktionen mellan grupperna. Sedan 

kunde en kartläggning av identiteter göras när eleverna gick ettan för att sedan upprepas i 

trean och på så sätt jämföra om en förändring i identiteter har skett inom skolans eller 

programmets ramar. En longitudinell studie skulle möjliggöra spårning av 

identitetsutvecklingen dess olika faser och förändringar samt tydligare samband mellan orsak 

och verkan. För att kunna nå ännu fler praktiska tillämpningar kan undersökningar göras med 

identitetsstilar i kombination med andra variabler t.ex. korrelationstester med variabler som 
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studieresultat, skolk(frånvaro timmar från lektioner), studieresultat i enskilda kurser, intima 

relationer eller rykte och popularitet, för att t.ex. kunna förutsäga hur individen kommer att 

agera i framtiden när det gäller val av partner, utbildning eller jobb (detta är kanske de 

viktigaste vinsterna för pedagogen och den utgår då jag inte gjort några sådan jämförelse) 

Validiteten för denna studie har säkrats genom att ett beprövat mätinstrument har använts för 

datainsamling samt en mindre grupp deltagare har fått testa instrumentet innan själva 

undersökningen. För att säkra den inre validiteten kunde Cronbach Alpha göras dock förlitade 

jag mig på den som Berzonsky (1992) gjort på sin urvalsgrupp. Identity Style Inventory var 

ett enkelt och spännande instrument att jobba med. I övrigt svarade eleverna positivt på 

instrumentet och visade en fantastisk samarbetsvilja. Det finns en risk varje gång 

översättningen från engelska till svenska ska göras och därför hade det varit bäst att använda 

originalutgåvan av instrumentet dock var en översättning nödvändig här för att underlätta 

förståelsen av innehållet för deltagarna samt anpassa vissa kulturellt bundna påståenden som 

lätt kunde missuppfattas av deltagarna (se metodavsnittet i detta arbete). 

Alternativet till ISI3 var naturligtvis Marcias Identity Style Interview som används lika flitigt 

för att testa identitetsstilar dock har dess utformning och tillämpning sin grund i de vuxnas 

män perspektiv vilket bedömdes inte vara helt täckande instrument för denna undersökning då 

deltagarna här är tonåringar och båda könen. En fördel med intervju hade naturligtvis varit 

åtkomsten åt de kvalitativa skillnaderna (Kylén, 2004; Berg, 2001) och en mer djupgående 

analys av vissa individer och mindre antal deltagare dock har den statistiska insamlingen och 

behandlingen av data krävt mindre tid och på ett överskådligt sätt möjliggjort generalisering 

till viss mån. Häri ligger studiens främsta svaghet, oförmåga att generalisera resultaten till 

större grupper och bristen på kvalitativa skillnader i datainsamlingen. Styrkan är att resultaten 

är något förvånande då det visar att det finns skillnader i identitetsstilar när det gäller 

interaktionseffekten och kön (huvudeffekten). Detta i sig är värdefull information då det kan 

ta bort en del förutfattade meningar om att t.ex. de som går yrkesförberedande program skulle 

vara mer beroende av kontroll, visa brist på självständighet, är negativt inställda till vissa 

ämnen, svagt själv och svagt identitet dvs.  diffust-undvikande. Här kan jag konstatera att det 

är lika många sådana identiteter på det teoretiska programmet. Detta har praktisk värde då det 

är lätt att utgå ifrån den stereotypa bilden av vilka elever som söker sig till yrkes respektive 

studieförberedande program. Denna undersökning visar att det inte är så entydig att en viss 

identitet formas på ett visst program och att detta i sin tur ger ökade insikter om hur 

identitetsbildningen utvecklas. Forskningen kring detta ämne, som hittills gjorts inom 
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psykologi räcker inte för att visa hur t.ex. identitetsbildningen hänger ihop med drogberoende 

eller oansvarigt sexuellt beteende, vilket skulle kunna vara praktiskt tillämpningsområde för 

identitetsforskning. Behovet för sådan forskning kvarstår (Schwartz, 2005)  

När det gäller förundersökningen visade en mindre grupp elever att de förstod frågorna och 

kunde enkelt besvara enkäten. Visserligen bygger enkäten på att deltagarna ska bedöma egen 

uppfattning vilket inte alltid stämmer överens med hur andra uppfattar en, därför kunde denna 

undersökning eventuellt kombineras med fördel med t.ex. intervjuer eller bedömningar 

utförda av utomstående bedömare genom olika identitetstester. För framtida studier inom 

samma område rekommenderar jag dels en kombination av olika metoder både för insamling 

och bearbetning av data, dels en undersökning om hur identitet utvecklas i början och i slutet 

av identitetsfasen. Vidare föreslår jag mer forskning kring kön och identitet då nuvarande 

forskning visar motstridiga resultat samt vilka konsekvenser detta kan ha för utbildning av 

pojkar och flickor samt deras yrkesval i framtiden.  
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IDENTITY STYLE INVENTORY (ISI3)
(Revised Version)

Michael D. Berzonsky
Department of Psychology

State University of New York at Cortland
Cortland, New York 13045

1992

Scoring Instructions:

Information-Orientation = (2  +  5  +  6  +  16  +  18  +  25  +  26  +  30  +  33  +  35  +  37)
Normative-Orientation = (4  +  10  +  19  +  21  +  23  +  28  +  32  +  34  +  40)
Diffuse-Orientation = (3  +  8  +  13  +  17  +  24  +  27  +  29  +  31  +  36  +  38)
Commitment = (1  +  7  +  9*  +  11*  +  12  +  14*  +  15  +  20*  +  22  +  39)

*For scoring purposes these items are reversed (9, 11, 14 & 20).  I'd appreciate information 
about any investigations in which the measure is used.



PERSONAL SIMILARITIES

INSTRUCTIONS

You will find a number of statements about beliefs, attitudes, and/or ways of dealing with 
issues.  Read each carefully, then use it to describe yourself.  On the answer sheet, bubble in 
the number which indicates the extent to which you think the statement represents you.  
There are no right or wrong answers.  For instance, if the statement is very much like you, 
mark a 5, if it is not like you at all, mark a 1.  Use the 1 to 5 point scale to indicate the 
degree to which you think each statement is uncharacteristic (1) or characteristic (5) of 
yourself.

Regarding religious beliefs, I know basically what I believe and don't believe.  (COMM)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1 2 3 4 5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

I've spent a great deal of time thinking seriously about what I should do with my life.  
(INFO)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1        2      3 4 5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

I'm not really sure what I'm doing in school; I guess things will work themselves out.  
(DIFF)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1        2      3      4      5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

I've more-or-less always operated according to the values with which I was brought up.  
(NORM)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1        2      3      4      5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

I've spent a good deal of time reading and talking to others about religious ideas.  (INFO)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1        2      3      4      5     (VERY MUCH LIKE 
ME)



When I discuss an issue with someone, I try to assume their point of view and see the 
problem from their perspective.  (INFO)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1       2      3 4      5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

I know what I want to do with my future.  (COMM)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1       2      3      4      5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

2

It doesn't pay to worry about values in advance; I decide things as they happen.  (DIFF)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1      2 3 4 5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

I'm not really sure what I believe about religion.  (COMM/REV)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1 2      3      4      5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

I've always had purpose in my life; I was brought up to know what to strive for.  (NORM)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1      2      3      4     5     (VERY MUCH LIKE 

ME)

I'm not sure which values I really hold.  (COMM/REV)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1      2      3      4     5     (VERY MUCH LIKE 

ME)
I have some consistent political views; I have a definite stand on where the government and

country should be headed.  (COMM)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1 2 3 4 5     (VERY MUCH LIKE 

ME)



Many times by not concerning myself with personal problems, they work themselves out.  

(DIFF)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1      2      3      4      5     (VERY MUCH LIKE 

ME)

I'm not sure what I want to do in the future.  (COMM/REV)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1      2      3      4      5     (VERY MUCH LIKE 

ME)

I'm really into my major; it's the academic area that is right for me.  (COMM)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1       2      3      4      5     (VERY MUCH LIKE 

ME)

I've spent a lot of time reading and trying to make some sense out of political issues.  

(INFO)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1       2      3      4      5     (VERY MUCH LIKE 

ME)

I'm not really thinking about my future now; it's still a long way off.  (DIFF)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1       2      3      4     5     (VERY MUCH LIKE 

ME)
I've spent a lot of time and talked to a lot of people trying to develop a set of values that 

make sense to me. (INFO)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1       2     3 4 5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

3



Regarding religion, I've always known what I believe and don't believe; I never really had 
any serious doubts. (NORM)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1 2 3 4 5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

I'm not sure what I should major in (or change to).  (COMM/REV)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1 2 3 4 5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

I've known since high school that I was going to college and what I was going to major in.  
(NORM)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1 2 3 4 5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

I have a definite set of values that I use in order to make personal decisions.  (COMM)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1       2      3      4      5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

I think it's better to have a firm set of beliefs than to be openminded.  (NORM)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1       2       3     4      5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

When I have to make a decision, I try to wait as long as possible in order to see what will 
happen.  (DIFF)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1       2       3     4      5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

When I have a personal problem, I try to analyze the situation in order to understand it.  
(INFO)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1       2     3      4      5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

I find it's best to seek out advice from professionals (e.g., clergy, doctors, lawyers) when I 
have problems. (INFO)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1       2      3      4      5     (VERY MUCH LIKE 



ME)

It's best for me not to take life too seriously; I just try to enjoy it.  (DIFF)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1        2       3     4      5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

       I think it's better to have fixed values, than to consider alternative value systems.  
(NORM)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1        2       3     4      5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

I try not to think about or deal with problems as long as I can.  (DIFF)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1        2       3     4      5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

4

I find that personal problems often turn out to be interesting challenges.  (INFO)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1       2      3      4      5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

I try to avoid personal situations that will require me to think a lot and deal with them on 
my own.  (DIFF)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1      2      3      4      5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

Once I know the correct way to handle a problem, I prefer to stick with it.  (NORM)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1      2      3      4      5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

When I have to make a decision, I like to spend a lot of time thinking about my options.  
(INFO)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1 2 3 4      5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

I prefer to deal with situations where I can rely on social norms and standards.  (NORM)



(NOT AT ALL LIKE ME) 1      2      3      4      5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

       I like to have the responsibility for handling problems in my life that require me to 
think on my             
            own.  (INFO)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1 2 3 4 5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

Sometimes I refuse to believe a problem will happen, and things manage to work 
themselves out.  (DIFF)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1 2 3 4 5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

When making important decisions I like to have as much information as possible.  (INFO)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1 2 3 4 5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

       When I know a situation is going to cause me stress, I try to avoid it.  (DIFF)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1 2 3 4 5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

To live a complete life, I think people need to get emotionally involved and commit 
themselves to specific values and ideals.  (COMM)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1 2 3 4 5     (VERY MUCH LIKE 
ME)

I find it's best for me to rely on the advice of close friends or relatives when I have a 
problem.  (NORM)

(NOT AT ALL LIKE ME) 1 2 3 4 5     (VERY MUCH LIKE 
ME)



RELIABILITY DATA FOR THE IDENTITY STYLE INVENTORY
(Third Revision: ISI3)

Michael D. Berzonsky
Department of Psychology

State University of New York at Cortland
Cortland, New York 13045

(January, 1997)

TEST-RETEST TWO-WEEK INTERVAL (N=94)

INFORMATIONAL =                .87
NORMATIVE =                .87
DIFFUSE/AVOIDANT =                .83
COMMITMENT =                .89

ALPHA COEFFICIENTS  (N=618)

INFORMATIONAL =       .70 M = 35.16       
SD = 
5.50

NORMATIVE =       .64 M = 29.43       
SD = 
4.83

DIFFUSE/AVOIDANT =       .76 M = 24.90       
SD = 
6.15

COMMITMENT =       .71 M = 36.94       
SD = 
6.02

NOTE:  In this revision only the Informational and Normative Scales were 



modified.  Correlations between the ISI2 and ISI3 scales were: 
Informational2 X Informational3 =.98; Normative2 X Normative3 =.94.
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Tabell 6a. Kön * engagemang Crosstabulation 
	  

  

engagemang 

Total mindre likt mig varken eller mer likt mig 
kön pojke Count 6 33 6 45 

% within kön 13,3% 73,3% 13,3% 100,0% 

% within engagemang 75,0% 50,0% 54,5% 52,9% 

flicka Count 2 33 5 40 

% within kön 5,0% 82,5% 12,5% 100,0% 

% within engagemang 25,0% 50,0% 45,5% 47,1% 

Total Count 8 66 11 85 

% within kön 9,4% 77,6% 12,9% 100,0% 

% within engagemang 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell 6b. Kön * informativstil Crosstabulation 

  

informativstil 

Total 
inte alls likt 

mig 
mindre likt 

mig 
varken 
eller 

mer likt 
mig 

mycket likt 
mig 

kön pojke Count 2 7 30 6 0 45 

% within kön 4,4% 15,6% 66,7% 13,3% 0,0% 100,0% 

% within 
informativstil 

66,7% 70,0% 55,6% 37,5% 0,0% 52,9% 

flicka Count 1 3 24 10 2 40 

% within kön 2,5% 7,5% 60,0% 25,0% 5,0% 100,0% 

% within 
informativstil 

33,3% 30,0% 44,4% 62,5% 100,0% 47,1% 

Total Count 3 10 54 16 2 85 

% within kön 3,5% 11,8% 63,5% 18,8% 2,4% 100,0% 

% within 
informativstil 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

	  

	  
Tabell 7a. Program * engagemang Crosstabulation 
	  

  

engagemang 

Total mindre likt mig varken eller mer likt mig 
program yrkesförberedande Count 5 35 7 47 

% within program 10,6% 74,5% 14,9% 100,0% 

% within engagemang 62,5% 53,0% 63,6% 55,3% 

studieförberedande Count 3 31 4 38 

% within program 7,9% 81,6% 10,5% 100,0% 

% within engagemang 37,5% 47,0% 36,4% 44,7% 

Total Count 8 66 11 85 

% within program 9,4% 77,6% 12,9% 100,0% 

% within engagemang 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell 4 
Resultat översikt av två-vägs ANOVA 

	  

Source Identitetsstil Type III Sum of Squares           df Mean Square              F            Sig 
Kön engagemang ,22 1 ,22 1,05 is 

 informativstil 2,86 1 2,87 5,63 ,02 

 normativstil ,06 1 ,06 0,26 is 

 diffusstil ,14 1 ,14 0,29 ,is 

program engagemang ,00 1 ,00 0,00 is 

 informativstil ,01 1 ,01 0,02 is 

 normativstil ,00 1 ,00 0,00 is 

 diffusstil 1,03 1 1,03 2,21 is 

Kön * 
program 

engagemang 1,51 1 1,51 7,10 ,01 

 informativstil 2,13 1 2,13 4,18 ,04 

 normativstil ,06 1 ,06 0,26 is 

  diffusstil ,18 1 ,18 0,38 is 
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Tabell 2b. Översikt av identitetsstilar	  

	  

Identitetsstil Identitetsstilens grunddrag 
 

Engagemang Låg ångestnivå 
Förhöjd självkänsla 
Inre Locus of Control (högre grad av autonomi) 
Rationell och systematisk  vid beslutsfattande  
Förmåga till djup närhet 
Identiteten bygger på mogna identifikationer  
samt egna värderingar efter lyckad separation och 
individualisering 

Normativ identitetsstil Låg ångestnivå men sårbar i ångestframkallande 
situationer 
Auktoritära drag 
Lite öppenhet för nya situationer 
Yttre Locus of Control 
Beslutsfattande påveraks av signifikanta andra 
Visar tendens på rigid, dogmatisk och traditionell 
tänkande 
Identiteten bygger på relationer till andra  
 

Informativstil 
 
 
  

Hög ångestnivå 
Stor öppenhet för nya erfarenheter 
God förmåga till problemlösning 
Välutvecklad förmåga till kritiskt tänkande 
Visar förmåga till självständighet samt kan söka 
stöd från auktoriteter 
Något lägre självkänsla  
Har långvariga intima relationer 
 

Diffus-undvikande stil Hög ångestnivå och ökad risk för upplevelse av 
social isolering och hopplöshet 
Självkänsla är instabil, genomgående låg och 
beroende av respons från omgivningen 
Fragmenterad självbild 
Undviker problemlösning eller tillämpar impulsiv 
problemlösning 
Yttre Locus of Control samt låg autonomi 
Primitiva försvarsmekanismer 
Har problem med att etablera stadiga intima 
förhållande.  
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Instruktioner	  

Nedan	   kommer	   du	   att	   se	   ett	   antal	   olika	   påståenden	   om	   attityder,	   tro	   och	   sätt	   att	   hantera	   olika	  
problem	   på.	   Läs	   igenom	   alla	   noggrant	   och	  markera	   sedan	   ett	   nummer	   på	   skalan	   1-‐5	   under	   varje	  
påstående.	  Markera	  det	  nummer	  du	  tycker	  beskriver	  bäst	  det	  du	  anser	  om	  dig	  själv.	  Det	  finns	   inga	  
rätt	  eller	  fel	  svar.	  T.ex.	  om	  ett	  påstående	  är	  ”	  mycket	   likt	  dig”	  så	  markerar	  du	  ”femman”	  på	  skalan.	  
Om	  det	   inte	  alls	  är	   likt	  dig	   så	  markerar	  du	  en	  ”etta”	  på	   skalan.	  Du	  kan	  markera	  andra	  nummer	  på	  
skalan	   för	   att	   ange	   graden	   av	   hur	   likt/inte	   likt	   dig	   ett	   påstående	   är.	   Du	   deltar	   i	   undersökningen	  
frivilligt	  och	  kommer	  att	  förbli	  anonym.	  Dina	  svar	  kommer	  att	  behandlas	  statistiskt	  och	  vara	  grunden	  
till	  en	  uppsats	  i	  psykologi	  vid	  Linnéuniversitet.	  	  Glöm	  inte	  att	  svara	  på	  ALLA	  frågorna	  och	  försök	  svara	  
så	  spontant	  som	  möjligt.	  	  

BÖRJA	  HÄR:	  

Bakgrundsinformation	  

Markera	  ditt	  kön	  	   	   pojke	   	   flicka	  

Markera	  program	  du	  går	  på	  gymnasiet	   Praktiskt	   	   teoretiskt	  

Identity	  style	  inventory(ISI13)	  

1.När	  det	  gäller	  min	  religiösa	  tro	  vet	  jag	  vad	  jag	  tror	  på	  och	  vad	  jag	  inte	  tror	  på	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

2.	  Jag	  har	  lagt	  mycket	  tid	  på	  att	  noga	  tänka	  igenom	  vad	  jag	  bör	  göra	  med	  mitt	  liv	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

3.	  Jag	  är	  inte	  riktigt	  säker	  på	  vad	  jag	  gör	  i	  skolan;	  jag	  antar	  att	  saker	  kommer	  att	  lösa	  sig	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

4.	  Jag	  har	  mer	  eller	  mindre	  alltid	  handlat	  utifrån	  de	  värderingar	  jag	  uppfostrats	  med	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

5.	  Jag	  har	  lagt	  ner	  mycket	  tid	  på	  att	  läsa	  och	  prata	  med	  andra	  om	  religiösa	  idéer	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

6.	  När	  jag	  diskuterar	  ett	  problem	  med	  någon,	  försöker	  jag	  alltid	  att	  sätta	  mig	  in	  i	  hans/hennes	  
situation	  och	  se	  problemet	  från	  hennes/hans	  sida	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

7.	  Jag	  vet	  vad	  jag	  vill	  göra	  med	  min	  framtid	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  
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8.	  Det	  lönar	  sig	  inte	  att	  oroa	  sig	  för	  moraliska	  regler	  och	  normer	  i	  förväg.	  Jag	  tar	  saker	  som	  de	  
kommer	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

9.	  Jag	  vet	  inte	  riktigt	  vad	  jag	  tycker	  om	  religion	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

10.	  Jag	  har	  alltid	  haft	  mål	  i	  mitt	  liv.	  Jag	  uppfostrades	  	  till	  att	  veta	  vad	  jag	  ska	  sträva	  efter	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

11.	  Jag	  är	  osäker	  på	  mina	  grundläggande	  värderingar	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

12.	  Jag	  har	  några	  fasta	  politiska	  uppfattningar;	  jag	  har	  bestämda	  åsikter	  om	  i	  vilken	  riktning	  
regeringen	  och	  landet	  ska	  gå.	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

13.	  Många	  gånger	  när	  jag	  låter	  bli	  att	  oroa	  mig	  över	  mina	  personliga	  problem	  löser	  de	  sig	  av	  sig	  själva	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

14.	  Jag	  är	  inte	  säker	  på	  vad	  jag	  vill	  göra	  i	  framtiden	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

15.	  Jag	  är	  väldigt	  intresserad	  av	  mina	  karaktärsämnen.	  Det	  känns	  som	  helt	  rätt	  område	  för	  mig.	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

16.	  Jag	  har	  lagt	  ner	  mycket	  tid	  på	  att	  läsa	  och	  försöka	  förstå	  vissa	  politiska	  frågor	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

17.	  Jag	  tänker	  inte	  särskilt	  mycket	  på	  min	  framtid	  just	  nu;	  den	  känns	  fortfarande	  avlägsen	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

18.	  Jag	  har	  tillbringat	  mycket	  tid	  och	  pratat	  med	  många	  andra	  människor	  för	  att	  försöka	  hitta	  
värderingar	  som	  är	  rimliga	  för	  mig.	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

19.	  Vad	  gäller	  religion	  så	  har	  jag	  alltid	  vetat	  vad	  jag	  tror	  på	  och	  vad	  jag	  inte	  tror	  på;	  jag	  har	  aldrig	  
tvivlat	  på	  allvar.	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  
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20.	  Jag	  är	  osäker	  på	  vad	  jag	  ska	  plugga	  vidare	  på	  högskolan	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

21.	  Sedan	  första	  året	  på	  gymnasiet	  har	  jag	  vetat	  att	  jag	  ska	  läsa	  vidare	  på	  högskolan	  och	  vad	  jag	  ska	  
läsa	  för	  något.	  	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

22.	  Jag	  har	  ganska	  bestämda	  värderingar	  vilka	  hjälper	  mig	  att	  fatta	  mina	  personliga	  beslut	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

23.	  Jag	  anser	  att	  det	  är	  bättre	  att	  ha	  bestämda	  åsikter	  än	  att	  ha	  ett	  öppet	  sinne.	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

24.	  Innan	  jag	  fattar	  ett	  beslut	  drar	  jag	  ut	  på	  det	  så	  länge	  som	  möjligt	  för	  att	  se	  vad	  som	  kommer	  att	  
hända	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

25.	  När	  jag	  har	  ett	  personligt	  problem	  försöker	  jag	  att	  analysera	  situationen	  för	  att	  kunna	  förstå	  det	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

26.	  Jag	  tycker	  det	  är	  bäst	  att	  söka	  professionell	  hjälp	  	  (t.ex.	  	  av	  en	  präst,	  advokat,	  läkare)	  när	  jag	  har	  
ett	  problem	  

	  Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

27.	  Det	  bästa	  för	  mig	  är	  att	  inte	  ta	  livet	  på	  för	  stort	  allvar;	  jag	  försöker	  att	  bara	  njuta	  av	  det	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

28.	  Jag	  tycker	  att	  det	  är	  bättre	  att	  ha	  bestämda	  värderingar	  än	  att	  överväga	  alternativa	  värderingar	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

29.	  Jag	  försöker	  att	  inte	  tänka	  på	  eller	  lösa	  problem	  så	  länge	  jag	  kan.	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

30.	  Jag	  anser	  att	  personliga	  problem	  ofta	  visar	  sig	  vara	  intressanta	  utmaningar	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

31.	  Jag	  försöker	  att	  undvika	  situationer	  som	  kräver	  att	  jag	  måste	  tänka	  mycket	  och	  som	  jag	  måste	  
hantera	  på	  egen	  hand.	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  



	   	   BILAGA	  	  3	  

4	  
	  

32.	  När	  jag	  väl	  hittat	  det	  rätta	  sättet	  att	  lösa	  ett	  problem	  på,	  föredrar	  jag	  att	  använda	  det	  sättet	  i	  
fortsättningen	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

33.	  När	  jag	  måste	  fatta	  ett	  beslut,	  tycker	  jag	  om	  att	  lägga	  ned	  mycket	  tid	  på	  att	  tänka	  igenom	  
alternativen	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

34.	  Jag	  föredrar	  att	  hantera	  situationer	  där	  jag	  kan	  luta	  mig	  mot	  samhällsnormer	  och	  regler	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

35.	  Jag	  gillar	  att	  ha	  ansvar	  för	  att	  lösa	  mina	  egna	  problem	  vilket	  kräver	  att	  jag	  måste	  tänka	  själv	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

36.	  Ibland	  vägrar	  jag	  att	  tro	  att	  problem	  kan	  uppstå	  och	  då	  löser	  det	  sig	  av	  sig	  självt	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

37.	  När	  jag	  måste	  fatta	  ett	  beslut,	  gillar	  jag	  att	  ha	  så	  mycket	  information	  som	  möjligt	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

38.	  När	  jag	  vet	  att	  en	  situation	  kommer	  att	  orsaka	  stress	  försöker	  jag	  att	  undvika	  den	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

39.	  För	  att	  kunna	  leva	  ett	  fulländat	  liv	  tror	  jag	  att	  människor	  måste	  engagera	  sig	  känslomässigt	  och	  ha	  
bestämda	  värderingar	  och	  ideal,	  tror	  jag	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  

40.	  Jag	  anser	  att	  det	  är	  bäst	  för	  mig	  att	  lita	  på	  råd	  av	  nära	  vänner	  eller	  släktingar	  när	  jag	  har	  ett	  
problem.	  

Inte	  alls	  likt	  mig	  1	   2	   3	   4	   5	  mycket	  likt	  mig	  
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Irena	  


