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DEL I. BESKRIVNING AV ISA

1. Inledning

Vid snabba sociala och kulturella förändringar i samhället tvingas 
människor att omdefiniera sig själva och därmed förändra sina re
lationer till omvärlden. Sådana individuellt betingade omdefini
tioner av självbilder och identiteter blir speciellt märkbara för män
niskor som av olika skäl befinner sig i skärningspunkten för dessa 
förändringar.

Invandrare representerar just en sådan grupp människor för 
vilka omdefinitioner av självet och förändringar av relationerna till 
andra människor utgör en speciellt viktig livsbetingelse. Varje 
människa, vilket land eller social position hon än lever i, måste läg
ga ned en hel del psykisk energi på sin normala identitetsutveck- 
ling. För invandrarens del tillkommer sådana betingelser som tvin
gar honom att skapa sig en tillfredsställande självbild utifrån sin 
position som medlem av en etnisk minoritetsgrupp i förhållande 
till en majoritetsgrupp.

Peter Weinreich inledde i mitten av 1970-talet studier av 
hur västindiska och asiatiska ungdomsgrupper i England skapade 
sina självbilder i förhållande till både det engelska samhället och 
den egna gruppen. Dessa grupper hade bosatt sig i England i ett 
klimat präglat av fientlighet, fördomar och diskriminering. I de 
engelska skolorna blandades barn av mycket varierande bak
grund; en del hade fötts i ett annat land, en del hade fötts i Eng
land men av utländska föräldrar, andra var födda i England av en
gelska föräldrar.

För att kunna studera hur ungdomarna utvecklade sina själv
uppfattningar krävdes teoretiska begrepp och empiriska metoder 
som kunde mäta omfattningen av deras identifikationskonflikter, 
deras gruppantagonismer och deras grupptillhörigheter. Resultatet 
av dessa studier blev den metod som Weinreich presenterade 1980 
under benämningen Identity Structure Analysis, ISA.

De senaste årtiondenas forskning har i allt större utsträck
ning kunnat beskriva de allmängiltiga dragen i tonårigamas identi-
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tetsutveckling. Dessa beskrivningar utgår dock oftast ifrån identi- 
tetsbildningen i sig och fäster inget speciellt avseende vid de skill
nader i erfarenhet som existerar t ex mellan ungdomar tillhörande 
skilda etniska grupper, kulturer eller kön.

Weinreich insåg att en teoribildning som skall kunna belysa 
dessa skeenden måste utgå från de skilda gruppernas olika sociali- 
sationsmönster. Ett sådant synsätt nödvändiggör att teorin explicit 
ger utrymme för de skillnader som kan finnas mellan grupperna i 
fråga om bakgrund, erfarenheter och sociala utgångslägen.

I sitt arbete med ISA utvecklade Weinreich därför en be
greppsapparat för beskrivning och analys av identitetens fortgåen
de förändring och utveckling med utgångspunkt både från person
liga och sociala aspekter av identiteten. Han ansåg att begreppsap
paraten möjliggjorde en helhetssyn på individen som innebar att 
både inre och yttre faktorer av vikt för identitetens utveckling upp
märksammades. De identitetsutvecklande processerna antas ske 
inom individen under ständig interaktion med hans sociala om
värld, dvs andra människor, grupper och institutioner. Hur pass 
signifikanta de olika interaktionerna är för individen beror av hans 
eget mönster av identifikationer.

I takt med att individen ställs inför nya situationer i livet 
omvärderar han fortlöpande sina identifikationer och utvecklar där
vidlag sitt eget värdesystem. Weinreichs slutsats blev där för att 
jämförelser mellan grupper blir möjliga först när de olika grupper
nas identifikationer är beskrivna med direkt utgångspunkt från de
ras respektive värdesystem. Identifikationskonflikternas förank
ring i individens värdesystem står därför i fokus i Weinreichs me
tod.

I ISA har en rad sådana psykologiska uttryck för individens 
identitet definierats med tanke på att de skall kunna empiriskt mä
tas och därmed möjliggöra jämförelser mellan grupper och indi
vider. I direkt anslutning till ISA utarbetade Weinreich ett dator
program, IDEXIDIO, som är konstruerat för att ge ett kvantitativt 
mått på de variabler som specificerats i de operationella definition
erna.
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Teoretiskt grundar sig ISA på en syntes av begrepp fram
sprungna ur framförallt G. Kellys Personal Construct Theory 
(PCT) samt E H Eriksons psykodynamiska teoribildning om iden- 
titetsutveckling hos ungdomar. I bakgrunden finns också påverkan 
från symboliska interaktionister samt i viss mån Festingers teori 
om kognitiv konsistens och Laings metakognitiva perspektiv på 
interindi vi duell perception (Laing m fl 1966).

I sin studie av ungdomar i Bristol, England, kunde Wein- 
reich med hjälp av ISA beskriva hur dessa utvecklade självbilder 
som präglades av starka identifikationskonflikter med det engelska 
samhället. Dessa konfliktladdade identifikationer med sin egen 
grupp och med det engelska samhället resulterade i omdefinitioner 
av ungdomarnas ursprungliga identiteter. De omformade sina själv
bilder så att dessa blev mera samstämmiga med rådande värdering
ar. Detta innebar dock inte utan vidare att de även nedvärderade 
sitt ursprung, möjligtvis delar av sin ursprungskultur. De uppvi
sade därigenom ett intrikat mönster av del-identifikationer med de 
olika kulturerna.

Weinreich hävdar att ISA kan användas för studier av indi
vider och grupper oberoende av nationalitet eller social situation 
då den tar sin utgångspunkt i individens kulturellt och personligt 
präglade värdesystem.

För att förstå metoden och få grepp om dess starka och sva
ga sidor har vi utfört en mindre pilotundersökning vars resultat re
dovisas senare i rapporten. Undersökningen är en metodstudie av 
ISA av pilotkaraktär. ISA har hittills inte använts i Sverige och 
metodstudien omfattar därför en presentation av metoden, en da
tainsamling i flera varianter från 6 intervjupersoner med olikartad 
bakgrund samt analys av data med programmet IDEXIDIO. På 
grund av studiens pilotkaraktär har vi relativt ingående beskrivit 
våra erfarenheter av metoden och de metodologiska reflexioner 
dessa föranlett.
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2. Identitetsbegreppet

Identiteten utgör ett grundläggande begrepp för den typ av forsk
ning som Peter Weinreich bedriver. Begreppet tycks också av 
många författare användas till att beskriva och förklara långt mer 
än vad det vid närmare granskning håller för. Vi skall här kort re
ferera vissa tankegångar omkring identitetsbegreppet som vi anser 
vara relevanta för föreliggande studie. Framställningen baserar sig 
i stor utsträckning på Lange & Westin (1981, kap. 9 och 10). Des
sa författare konstaterar att identitetsbegreppet är ytterst svårdefi- 
nierat och mångfasetterat och undandrar sig därför många gängse 
mätmetoder. Olika definitioner berör oftast skilda delar av begrep
pet utan att sammanföra dem till en helhet.

"Begreppet "självkänsla" förankras i olika aspekter av iden
titetsbegreppet, utan att aspekternas inbördes relationer vare sig 
preciseras eller analyseras tillräckligt djupt. Modeller som är för
ankrade i olika psykologiska teorier bortser mer eller mindre från 
de sociala sammanhang i vilka identitet och självkänsla utvecklas, 
medan sociologiska modeller på motsvarande sätt bortser från de 
intraindividuella faktorerna och kan därför inte förklara varför t ex 
människor inom en viss social kategori skiljer sig från varandra 
när det gäller självkänsla."

Sociologen Thomas (1928) formulerade ett "teorem" som 
Lange& Westin tar som utgångspunkt för den vidare analysen av 
identi tetsbegreppet. Det lyder: "Om människor definierar något 
som verkligt, blir det verkligt i sina konsekvenser". Teoremet sä
ger oss att v i "... i viss mån oberoende av den objektiva verklighe
ten kan - på gott och ont - definiera våra egna verkligheter och 
handla utifrån dessa definitioner". Det finns således ett intrikat 
samband mellan den subjektivt definierade (eller konstruerade) 
verkligheten och den objektiva i så måtto att när vi handlar utifrån 
övertygelsen att den subjektiva verkligheten är "verklig" eller 
"sann", avsätter handlingarna objektiva konsekvenser.

Identitetsbegreppet aktualiserar frågor som: vem är jag? 
Vem tror jag mig vara? Vem tror andra att jag är? De två sista frå
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gorna bildar en länk mellan Thomas-teoremet och identitetsbe
greppet. "Vad jag tror mig vara (dvs vad jag definierar som verk
ligt om mig själv) och vad andra tror att jag är bestämmer i stor 
utsträckning min uppfattning om vad som är möjligt och således 
min förmåga att handla. Självkänsla kan ses som en viktig länk 
mellan min självbild och min handlingsförmåga".

Enligt Lange & Westin (ibid) får teoremet tre slags konsek
venser om man tillämpar det på identitetsbegreppet: etisk-politis- 
ka, pragmatiska och vetenskapliga. De etisk-politiska konsekven
serna sammanhänger med att olika processer i samhället, det kan 
t ex vara ändrade uppfattningar om kvinnligt-manligt eller om en 
grupps etniska ursprung, inverkar på individens självuppfattning 
och därmed på hans förmåga att utforma sitt liv och förverkliga 
sina livschanser. De pragmatiska konsekvenserna rör det faktum 
att varje individ förvärvar en viss kompetens att formulera förvänt
ningar om och förutsäga andra individers hand lingar. De veten
skapliga konsekvenserna formulerar Lange & Westin sålunda: "ett 
vetenskapligt begrepp är fruktbart när det förbättrar beskrivningar 
och förklaringar av den verklighet man vill förstå. I dagens sam- 
hälls- och beteendevetenskap finns ingen enhetlig uppfattning om 
vad som är goda beskrivningar och förklaringar. Det existerar flera 
konkurrerande uppfattningar, förankrade i olika teoretiska och filo
sofiska traditioner. Utan att här fördjupa oss i denna fråga anser vi 
emellertid att tungt vägande fakta talar för åsikten att mänskligt 
beteende inte kan förklaras tillfredsställande (inte ens i den enk
laste betydelsen ’att förutsäga’) utan hänvisning till de mentala 
modeller av verkligheten som människan konstruerar med eller 
utan stöd i erfarenheter. Dessa representationer definierar således 
och konstruerar verkligheter."

Man skulle således kunna säga att såväl individens inre som 
hans yttre verklighet representeras subjektivt av honom. Både rep
resentationen av den inre verkligheten (självrepresentationen eller 
identiteten) och representationen av den yttre, objektiva verklighe
ten inverkar på hans handlingar. Dessa olika slag av representation
er kan därför sägas, var och en för sig, vara nödvändiga faktorer
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att beakta när vi försöker förklara individens handlingar. Samtidigt 
är det viktigt att göra en distinktion mellan identitetens subjektiva 
och objektiva aspekt. "Denna tudelning berör i själva verket grund
läggande kunskapsteoretiska, vetenskapsteoretiska och metodolo
giska problem inom beteende- och samhällsvetenskaperna."

Mycket förenklat kan man beskriva det subjektiva i identite
ten som "en inre scen där både världen, "de andra" och jag själv 
framträder". Denna inre verklighet kan vara svår eller rent av omöj
lig att beskriva eller uppfatta för en utomstående. "Iden titetens ob
jektiva sida kan förenklat ses som kännetecken fastställda (eller 
fastställbara) av andra. Så fort de har upplevts av andra, omvand
las de dock till deras subjektivitet." Detta sätt att beskriva identi
tetens objektiva sida är dock mer komplicerat eftersom det som 
andra fastställer och uppfattar inte enbart syftar till yttre attribut 
utan även grundar sig på iakttagarens egna inre representationer. 
När vi urskiljer en individ ifrån mängden gör vi det därför med 
hjälp av ett yt terst komplicerat mönster av olika varseblivna och 
tillskrivna attribut. Lange & Westin presenterar ett schema över 
identitets begreppets olika aspekter (Fig 1).

Identite t

Objektiv aspekt Subjektiv aspekt

Id e n tite t fö r  o ch  g enom  an d ra Id e n tite t in fö r sig själv (s jä lv iden tite t)

Begrepps-

id e n tite t
Personlig
id e n tite t

E go
id e n tite t

S jä lvuppfattn ing
Självbild

D ata- O fficiella  O bservationer
nivå d a ta , fråge- av b e teen d e ;

fo rm u lä r b iografiska

Klinisk
d ju p in te rv ju ,
p ro jek tiva
m etoder

O lika ty p e r  av 
självbedöm ning

d a ta , in te r 
vjuer m ed 
individens 
om givning

Figur 1. Identitetsbegreppets aspekter enligt Lange & Westin 
1981



Den objektiva aspekten konkretiseras i begreppet "identitet för och 
genom andra". "Genom andra" syftar på de sätt varpå andra identi
fierar och definierar en individ, dvs tilldelar eller tillskriver honom 
en identitet. Detta kan ske på minst två plan och resulterar i två 
delaspekter på den objektiva identiteten: social identitet och per
sonlig identitet. Social identitet definieras i detta sammanhang 
som "de sätt på vilkaandra identifierar eller definierar en individ i 
termer av breda, allmänt accepterade sociala kategorier eller attri
but, såsom kön, ålder, yrke, etniskt ursprung, nationalitet eller 
religiös bekännelse". "Personlig identitet syftar på den delvis uni
ka kombination av drag och attribut som andra tilldelar en indi
vid. Denna utgör ett slags personlig ornamentering av den på so
ciala kategorier baserade sociala identiteten på så sätt att den 
skiljer en viss individ från andra med samma sociala attribut."

Den subjektiva aspekten i schemat konkretiseras som "iden
titet inför sig själv" (och kanske även genom sig själv), vilket syf
tar på individens sätt att definiera och identifiera sig själv, hans - 
som vi tidigare kallade det - självrepresentation. I denna förenkla
de modell består den av två delar: ego-identitet och självuppfatt
ning." "Ego-identitet syftar på den djupare psykologiska kärnan i 
individens identitet och är ett omedvetet (eller förmedvetet) feno
men. Självuppfattningen/självbilden är till stor del ett kognitivt 
fenomen och syftar på den uppsättning uppfattningar och attityder 
individen har om sig själv och utgör i stor utsträckning den subjek
tiva motsva righeten till de kategorier och attribut som konstituer
ar den objektiva-sociala och personliga identiteten."

I figuren redovisas information om de datatyper som kan 
använ das för att beskriva de skilda aspekterna av identiteten. Man 
kan konstatera att de olika slagen av empirisk information som 
anses möjlig att samla in präglas av stor heterogenitet. Tillväga
gångssätten följer tudelningen av identitetens aspekter: den objek
tiva och den subjektiva. Det innebär datainsamlingsmetoder som 
sträcker sig från officiella data till rent projektiva metoder. Denna 
heterogenitet i typer av data gör, tillsammans med identitetsbe
greppets komplexitet, att man kan ställa sig frågande till hur pass
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relevanta dessa data är för en beskrivning av identitetens utveck
ling när det gäller interaktioner mellan levande människor i den 
sociala verkligheten.

Lange & Westin uttrycker det sålunda: "Vad säger all denna 
forsk ning och teoribildning om den konkreta verkligheten vi har 
omkring oss? Om man genom finurliga analyser lyckas mejsla 
fram fjorton olika aspekter hos identitetsbegreppet och därtill 
lyckas insamla data som säger något om var och en av dessa, inne
bär det då att alla fjorton faktiskt har betydelse för vad som händer 
mellan människor i verkliga livet?" Lange & Westin anser att den
na fråga inte kan besvaras entydigt. Även om man inte kan urskilja 
alla dessa aspekter hos identiteten i det verkliga livet innebär det 
inte att de saknar värde som verktyg för förklaringar. "Människor 
kan t ex sällan redogöra för mer än några få grammatiska regler i 
det språk de talar men kan icke desto mindre formulera korrekta 
meningar, konstruerade efter regler de inte kan ange. Så kan det 
även förhålla sig med identitetens djupstruktur."

Som en grundläggande metodologisk ståndpunkt när det gäl
ler data om den subjektiva sidan av identiteten konstaterar Lange 
& Westin att varken klinisk intervju eller självbedömningar är någ
ra "direktlinjer" till individens medvetande (och ännu mind re till 
hans omedvetna): "Den information som omgivningen har om en 
människas medvetande - även när den består av hennes egna rap
porter - är alltid indirekt och måste därför alltid tolkas genom in
ferens; denna omständighet kan tänkas förklara en del av de mot
sägande resultat man möter i den empiriska identitetsforskningen."

I sin diskussion av identitetsbegreppet bygger författarna 
vidare på den ovan beskrivna skissen och förtydligar och komplet
terar den med en rad begrepp, bl a kollektiv identitet, etnisk identi
tet och etnicitet. För den typ av forskning som berör samband mel
lan identitet och etnisk grupptillhörighet, till vilken man får hän
föra Weinreichs metod, ISA, är sådana begrepp helt nödvändiga 
att klarlägga. När det gäller föreliggande studie anser jag att denna 
enkla skiss över identitetens aspekter utgör en tillräcklig utgångs
punkt.
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Till sist kan det vara värdefullt att beröra frågan hur dessa 
olika fasetter av identitetsbegreppet är relaterade till begreppet 
identifikation. Lange & Westin konstaterar: "Akten att identifiera 
någon som någon innebär att tilldela en person en (objektiv) iden
titet, social eller personlig. Att identifiera sig med hör å andra si
dan ihop med identitetens subjektiva aspekt och är mycket mer 
svårbestämt." Därav följer också att identifikationen är av grund
läggande betydelse för den subjektiva identitetens utformning. 
Identifikationen har en emotionell och en kognitiv sida: den kog- 
nitiva innebär vetskap om att man t ex tillhör en social kategori, 
den emotionella bestämmer dess känslomässiga valör."

Identifikationen kan därför sägas vara ett aktivt utvecklande 
moment i identitetens utformning. De olika aspekterna av identite
ten, subjektiva som objektiva ger i samspel med individens sociala 
omgivning de identifikationer som skapar identiteten. Därav följer 
också att identiteten som fenomen snarare är att betrakta som en 
process än som ett tillstånd. Denna omständighet är grundläggan
de för hur man ser på identitetens väsen och kräver i sin tur be
grepp som förtydligar själva processen.

I fortsättningen kommer vi att kunna se att denna syn på 
identiteten som en fortgående process genomsyrar utformningen 
av ISA.

3. Weinreichs "Identity Structure Analysis"

3.1 Metodens teoretiska bakgrund

På grundval av sin forskning i Bristol, England, om utveckling av 
självuppfattning och identitet hos olika etniska ungdomsgrupper 
utformade Peter Weinreich den begreppsapparat som ledde honom 
fram till Identity Structure Analysis.

Han undersökte hur asiatiska och västindiska invandrarung
domar förhöll sig till det engelska samhället och blev då tvungen 
att ta ställning till hur självuppfattningen kunde förändras under 
förutsättningar som innebar olika slag av psykologiska hot mot 
den ursprungliga identiteten, särskilt i de fall då de etniska minori-
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tetsgruppemas identifikationskonflikter i förhållande till det omgi
vande samhället kombinerades med konflikter i samband med der
as könsidentitet. I sina studier av dessa invandrarungdomars iden- 
titetsutveckling fann Weinreich det således nödvändigt att skilja 
mellan mäns och kvinnors olika sätt att förhålla sig till den omgi
vande samhällskulturen. Man kan konstatera att individer eller 
grupper med liknande utsatta positioner i samhället lever under 
ett alldeles speciellt tryck som medför att de tvingas att förändra 
och omdefiniera sina egna självbilder.

För att kunna förstå dessa olika minoritetsgruppers socialt 
utsatta position i samhället samt hur denna påverkade deras själv
uppfattningar behövdes således teoretiska begrepp och empiriska 
metoder som kunde mäta deras identifikationskonflikter, antago
nismer och lojaliteter i förhållande till andra individer och grup
per.

Dessutom var det nödvändigt att utveckla en begreppsappa
rat som skulle kunna appliceras på olika varianter och stadier av 
identitetsutveckling, från onormal till normal och från tidig barn
dom till vuxenliv. På så sätt skulle det enligt Weinreich vara möj
ligt att förstå och förklara en identitetsutveckling som avviker från 
den normala.

Weinreichs utgångspunkt är att teorier om identitetsutveck
ling måste grunda sig på kunskap om skillnader mellan olika in- 
divi ders och gruppers socialisationsprocesser. Vidare postulerar 
han att människan är aktiv och målinriktad och strävar efter att 
medelst omdefinitioner av självuppfattningen lösa de identifika
tionskonflikter som hon obönhörligen ställs inför.

Weinreich utgår därvidlag från en blandning av begrepp 
härledda från Personal Constmct Theory (PCT; G Kelly) och från 
psykodynamisk teoribildning om identitet (Erikson). I bakgrunden 
finns också påverkan från symbolisk interaktionism (Mead, Coo
ley, Goffman) samt Festingers dissonansteori.

Liebkind (1984) gör en sammanfattning av de metodologis
ka frågeställningar som Weinreich var tvungen att lösa när han 
skulle studera de subjektiva, kognitiva och värderingsmässiga as-
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pekterna på identitetsutveckling. Hon anser att en sådan metod 
måste uppfylla följande villkor:
a) Den bör vara så utformad att den genererar information om hur 
individer uppfattar, definierar och värderar sin sociala omvärld 
och sig själva.

b) Den bör kunna fenomenologiskt bestämma respondentens eget 
värdesystem och förankra analysen i detta system.

c) Den bör kunna användas likvärdigt på vilket språk som helst 
utan översättningsproblem.
d) Den bör tillåta kvantitativa jämförelser mellan olika individer 
och grupper på grundval av standardiserade och verifierbara hård
data.

För att lösa dessa problem utformade Weinreich en begreppsbygg- 
nad som framförallt utgår från individens värdesystem och de kog- 
nitiva kategorier (constructs) som han/hon använder sig av för att 
beskriva och förhålla sig till sin omvärld.

Den grundidé i Kellys teori som Weinreich knyter an till 
kan sägas vara att en individs psykologiska utvecklingsprocess 
styrs av hans sätt att inom sig konstruera föreställningar om verk
ligheten samt av hur dessa föreställningar förändras under en läng
re tid. Kelly uttrycker det på följande sätt: "A person’s processes 
are psychologically channelized by the way in which he antici
pates events", vidare, "a person anticipates events by construing 
their replications" (Liebkind 1984).

Detta synsätt kan jämföras med det krav som formulerades 
under punkt a) ovan. Genom att individen enligt Kelly konstruerar 
inre representationer av den yttre verkligheten, får han också möj
lighet att förutsäga och kontrollera de interaktioner med omvärld
en som han deltar i och som är av vikt för honom. Dessa inre repre
sentationer, eller som Kelly benämner dem, constructs, utgör där
igenom kärnan i en individs identitet. Genom att individen utsätts 
för situationer där hans identitet konfronteras med en verklighet 
som skiljer sig från den som existerar i hans inre representationer 
tvingas han att omformulera sina constructs. Dessa konfliktsitua-
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tioner utgör därigenom ett ett både ångestskapande och utvecklan
de element i individens identitetsutveckling.

Weinreich utvidgade denna begreppsbildning till att tydli
gare omfatta identitetens utveckling och relationen mellan självet 
och andra och hur denna relation förändras över tid. Han beskrev 
hur identiteten hela tiden formas till ett samspel mellan tidigare 
självbild och den ideala självbilden. Därigenom kunde han också 
beskriva hur motsättningar respektive samhörighet mellan grupper 
skapade olika identitetskonflikter och gav upphov till förändrade 
identiteter hos individer och grupper.

Weinreichs bild av denna process innebär att individen kon
tinuerligt emottar nya intryck, stimuli, inifrån sig själv och utifrån 
den verklighet som hon befinner sig i. Dessa stimuli registreras, 
bearbetas och integreras av individen och ger upphov till fortlöpan
de omstruktureringar av identiteten. Förutom till Kelly kan dessa 
tankar spåras till symboliska interaktionister, bl a Cooley (1950) 
och Mead (1934), till Festingers dissonansteori (1950), samt till 
Eriksons psykoanalytiskt orienterade identitetsteori (1950).

Tyngdpunkten i den symboliska interaktionismen ligger på 
en beskrivning av hur individers inre representationer direkt påver
kas av de yttre definitioner som riktas mot dem från deras sociala 
omvärld. Weinreich understryker denna teoretiska grundsyn men 
tillägger att det är nödvändigt att utveckla den genom att betona 
hur individers skilda identitetstillstånd aktivt samverkar i denna 
process.

Från Festingers dis so nans teori har Weinreich hämtat upp
fattningen att identiteten utvecklas som en följd av individens strä
van efter att uppnå en inre konsonans, dvs överensstämmelse eller 
harmoni mellan sina skilda föreställningar och representationer.

Eriksons identitetsteori tillför enligt Weinreich en mycket 
mycket viktig aspekt till Kellys tankegångar genom att betona kon
tinuiteten i identitetsutvecklingen mellan vad man var tidigare, vad 
man är för närvarande och vad man önskar att bli i framtiden. Det
ta innebär att det är genom identifikationsmönstren från barndo
men och framåt som människors värdesystem fast ställs och för
12



ändras. Därav följer att identifikation med en person eller en 
grupp måste föregå sociala jämförelseprocesser, eftersom sådana 
processer är beroende av jämförelser gjorda utifrån individens vär
desystem. Individens utveckling av självuppfattning och identitet 
sker på så sätt hela tiden i direkt relation till den socialisations- 
process som han deltar i. Även om identiteten sålunda successivt 
förändras och utvecklas konstaterar Weinreich att "den ändå vid 
en given tidpunkt är såpass varaktig att den förtjänar att kallas 
struktur" (Weinreich 1985b).

Metodologiskt blev det därför nödvändigt för Weinreich att 
härleda ett antal definitioner för empiriskt åtkomliga uttryck för 
denna fortgående förändring av individens identitetsstruktur. De 
definitioner som Weinreich härledde utgår i stor utsträckning från 
Eriksons teorier om ungdomars identitetsutveckling, även om de 
enligt honom inte därmed är begränsade till just ungdomar. En 
närmare beskrivning av dessa definitioner samt de grundläggande 
tankegångar från Erikson som dessa utgår ifrån tar vi upp i avsnit
tet om metodens förutsättningar.

I sin diskussion av den roll Kelly och Erikson spelar i Wein- 
reichs teoribildning påpekar Liebkind (1984) att tidigare forskning 
om "personal constructs" i första hand var fokuserad på självets 
kognitiva aspekter. För att kunna använda Kellys teorier vid forsk
ning kring invandraridentiteter var det nödvändigt för Weinreich 
att visa att den kognitiva dimensionen i varierande grad samverkar 
med en värdemässig och emotionell dimension och det är där som 
Erikson kompletterar Kelly. Denna tankegång kan jämföras med 
kravet att metoden måste kunna definiera och införliva responden- 
tens eget värdesystem (Liebkinds punkt b ovan).

Om värdesystemet redan är inbyggt i dataunderlaget är det 
inte nödvändigt att tolka materialet utifrån de eventuella skillnader 
i värderingar som kännetecknar olika individer. Därigenom möjlig
görs enligt Weinreich kvantitativa jämförelser mellan grupper och 
individer. På så sätt tillgodogörs Liebkinds krav under c) och d) 
ovan rörande möjligheten av jämförelser mellan olika grupper.
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Inom ramen för sin teoretiska begreppsbildning utarbetade 
Kelly den s k "repertory-grid technique". Det är en variant av just 
denna teknik som Weinreich använder sig av i sin metod. Det kan 
därför vara värt att litet närmare granska själva tekniken.

Oppenheim (1966) skriver att grid-teknikens syfte är att 
skaffa en "karta" eller en "allmän bild" över respondentens "per
sonal constructs" och deras inbördes relationer samt över hur de 
förändras över tiden. Den försöker således utröna hur individen 
uppfattar sin omvärld eller åtminstone den del av omvärlden som 
är av intresse för undersökningen. Det kan t ex vara fråga om in
dividens familjemedlemmar men även vissa andra "objekt" som 
nationer eller grupper. Repertory-grid kan således inte beskrivas 
som ett standardiserat testinstrument utan snarare som en relativt 
flexibel teknik vilken kan anpassas för olika slag av undersökning
ar. Enligt Oppenheim ger den utrymme för studier såväl på indi
viduell som på gruppnivå. Den har också använts i mycket skilda 
slag av undersökningar, från studier av sociala klasskillnaders bety
delse för språklig kompetens och sätt att tänka till studier av hur 
människor uppfattar olika slag av hus, vilket innebär att grid-tek- 
niken använts i sammanhang som inte direkt utgått från Kellys teo
ribildning.

Enligt Liebkind (1984) kan grid-tekniken sägas omfatta alla 
de undersökningssituationer i vilka respondenten ombeds att bedö
ma eller skatta ett antal stimuli i förhållande till ett antal egen
skaper, ofta benämda "constructs". Varje del i gridmatrisen repre
senterar således ett värde som relaterar ett visst stimulusobjekt till 
ett visst construct. Konkret kan detta utformas på en rad olika sätt. 
Ett tidigt exempel på en variant av grid-teknik är den undersök
ning om olika cigarettmärkens egenskaper som återges i Oppen
heim (1966) Den använder sig av den s k semantiska differential
en, en teknik som utformades av C. Osgood. Uttryckt i Weinreichs 
terminologi är det i detta fall cigarettmärket som utgör objektet, 
medan egenskaperna i de semantiska differentialskalorna utgör 
constructs.
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Cigarettmärke X

Cool .......................  Hot

Thick ...............-.......  Thin

Leaves a clean taste .......................  Leaves an unpleas
ant aftertaste

Bums your th roa t.......................  Doesn't burn
your throat

Poor man's cigarette.......................  Rich man’s
cigarette

I sin studie av finlandssvenskar i Helsingfors använde Liebkind 
(1984) en metod som ligger ganska långt ifrån det exempel som 
gavs ovan. Objekt och constructs erhölls där genom den av Kelly 
utformade s k triadmetoden. Objekten presenterades för respon- 
denten i form av en bestämd standardiserad "roll"-lista. Respon- 
denten ombads sedan vid skattningstillfället att för de olika "rol
lerna" (t ex en lärare, klasskamrat, bästa vän ...) tänka på en kon
kret person som de kände och därefter skatta dessa personer i för
hållande till constructs på en 7-gradig skala.

Detta förfaringssätt ökade det projektiva momentet vid ut
formningen av objekt och constructs. Liebkind ville undvika att 
formulera objekt som t ex "din bästa finsktalande vän". I annat fall 
hade undersökningens syfte - att utröna respondentens förhåll
ningssätt till övriga språkgrupper i Helsingfors - avslöjats för re- 
spondenten. Därmed skulle denne troligen också skatta annorlunda. 
Liebkind ansåg att detta förfaringssätt minskade risken för att jäm
förelser mellan objekt skulle påverkas av språkskillnader.

Den metod som Weinreich arbetade fram utgick som första 
steg från en informell intervju som hade till mål att ge en allmän 
bild över respondentens relevanta personliga erfarenheter, åsikter, 
värderingar, viktiga förebilder etc. Därigenom kunde Weinreich 
kartlägga dels respondentens "signifikanta andra" (objekt), dels 
hans egna "constructs", dvs de kognitiva kategorier/föreställningar
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som individen använde sig av för att "förstå" sin omvärld. I meto
dens andra steg förelädes respondenten ett gridinstrument som 
bestod av de relevanta constructs och objekt som framkommit un
der intervjun. Respondenten ombads sedan att systematiskt skatta 
dessa objekt i förhållande till "constructs" på niogradiga skalor. 
Nedan visas ett exempel på den variant av grid-teknik som Wein- 
reich använder sig av (Weinreich 1986 b).

Would like to see 
things changed 
in this country

4 3 2 1 0 1 2 3 4

Me as I am now__________________________

Me as I used t o __________________________
be

Me as I w o u ld ___________ _______________
like to be
Mother __________________________
Father __________________________
Best f r i e n d __________________________
SRC __________________________
The E n g l i s h __________________________
Homeland __________________________
leaders
A person I __________________________
admire

Ett avgörande steg i denna variant av grid-tekniken är valet av 
constructs. Eftersom metodens syfte var att fastställa responden- 
tens värdesystem, var Weinreich tvungen att bygga in en möjlighet 
för respondenten att genom skattningsförfarandet uttrycka sina 
värderingar. Weinreich löste problemet genom att ställa varje con-
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struct i relation till sin egen motsats. Där igenom erhöll han bipo
lära constructs som respondenten fick skatta i förhållande till sina 
positiva och negativa förebilder. På så sätt kunde Weinreich kart
lägga hur polerna hos olika constructs förhöll sig till responden- 
tens värderingar. Den ideala självbilden definierades som den posi
tiva polen i respondentens värdesystem och utgjorde sålunda en
referenspunkt för tilldelning av värdepolariteter till alla constructs

«

i gridinstrumentet.
Liebkind (1984) beskriver ett antal frågeställningar som 

man måste ta ställning till: Hur skall grid-testet presenteras för re
spondenten? Vilka objekt respektive constructs skall man beakta? 
Skall man "elicitera" constructs individuellt från varje respondent 
eller skall forskaren själv formulera constructs och sedan presen
tera dem för respondenten? Hur skall man välja objekt i förhål
lande till constructs? Det är således uppenbart att användbarheten 
av grid-tekniken i stor utsträckning beror av huruvida man lyckats 
välja objekt och constructs som är relevanta för undersökningens 
syfte. En annan viktig del av metoden utgörs av själva skattnings- 
skalan, som måste göra det möjligt för respondenten att skatta ob
jekten på ett sätt som upplevs som relevant. Skattningarna måste 
dessutom uppfylla vissa krav för att kunna bearbetas kvantitativt.

3.2 Metodens förutsättningar

3.2.1 Grundantaganden

Under avsnittet "Bakgrund" beskrev vi den teoretiska bakgrun
den till Weinreichs metod som härstammade från framförallt två 
källor.

Den första var Kellys "personal construct"-teori i vilken de 
kognitiva kategorier (constructs) med vilkas hjälp en människa 
konstruerar en bild av sig själv och sin sociala omvärld sågs som 
själva grundvalen i hennes identitetsstruktur. Tyngdpunkten ligger 
här på de kognitiva aspekterna hos identiteten.

Den andra var den psykodynamiska teoribildningen om 
identitet, representerad av E H Erikson, där kontinuiteten i identi-
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tetsutvecklingen mellan hur man var förut, hur man är nu och hur 
man önskar att bli var i blickpunkten. Här betonas således utveck- 
lingsaspekterna hos identiteten. Weinreich använder sig av dessa 
båda teoretiska hörnstenar när han härleder en definition av identi
tetsbegreppet som dels utgår från att självuppfattningen ständigt 
förändras, dels inbegriper kontinuiteten i utvecklingen. Även in
dividens sätt att konstruera en bild av verkligheten och sin egen 
plats i denna får en central roll.

Definition av begreppet identitet
En människas identitet definieras som totaliteten av hennes före
ställningar om sig själv, vilket innebär att det sätt på vilket hon 
föreställer sig själv idag uttrycker kontinuiteten mellan hur hon 
föreställer sig att hon var tidigare och hur hon föreställer sig att 
hon skulle vilja vara i framtiden.
Denna definition säger emellertid ingenting om hur denna konti
nuitet i identitetsutvecklingen upprätthålles och i vilket förhållan
de den står till faktorer som påverkar och förändrar identiteten. El
ler annorlunda uttryckt: Vad är det för faktorer som leder till re
spektive motverkar förändring av identiteten? Denna fråga måste 
besvaras om man vill förstå hur t ex identitetskriser uppstår. Wein
reich använder sig därför här av Eriksons teori om identitetens ut
veckling.
Erikson ansåg att man kontinuerligt måste omvärdera ("re-synthe- 
size") sin barndoms identifikationer för att anpassa identiteten till 
de nya krav som ställs på den. Detta gäller i synnerhet adolescens- 
en. I annat fall förblir individen i ett tillstånd av identitetsdiffusion 
(upplösning, dålig integrering). Eriksson uppfattar dessa återkom
mande omvärderingar av identiteten som mycket centrala för iden
titetsutvecklingen. Om, å andra sidan, alla barndomens identifika
tioner stod i samklang med varandra, skulle individen inte ha någ
ra problem med att omvärdera dem. En sådan omvärdering inne
bär en förändring av tidigare identifikationer, vilket kan medföra 
att individen accepterar vissa tidigare identifikationer men samti
digt förkastar andra. Enligt Weinreich betonar Erikson att identifi
kationer med signifikanta andra tenderar att vara partiella snarare 
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än totala och att dessa partiella identifikationer inte med nödvän
dighet behöver stå i samklang med varandra.

I stort sett leder detta till att individen har en rad motsats- 
fyllda identifikationer. Allteftersom hon växer upp kommer hon 
att utveckla en rad konfliktfyllda identifikationer med andra män
niskor och/eller grupper. Även om starkt konfliktfyllda identifika
tioner kan återfinnas även senare i livet, anser Erikson att detta 
förhållande är speciellt aktuellt under adolescensen, eftersom den 
biologiska och psykiska utvecklingen då är så snabb. Anledningen 
till omvärderingen av barndomens identifikationer står att finna i 
dessa konfliktfyllda identifikationer som individen ställs inför se
nare i livet.

Utifrån denna grundval formulerar Weinreich två antagan
den rörande identitetsutvecklingen:

1. Lösning av konfliktfyllda identifikationer.
När en människas identifikationer med signifikanta andra är kon
fliktfyllda försöker hon lösa konflikterna och driver därför fram en 
omvärdering av själv et i relation till dessa andra, inom ramen för 
de begränsningar som betingas av hennes existerande värdesys
tem.
2. Skapande av nya identifikationer.

När individen utvecklar ytterligare identifikationer med nya signifi
kanta personer och/eller grupper, vidgar hon sitt värdesystem och 
etablerar därigenom en ny referensram för sin självdefinition, vil
ket leder till en omdefiniering av självet och av signifikanta and
ra.
Dessa antaganden utgår från en uppfattning om människan som en 
aktiv och målinriktad varelse. En mängd yttre begränsningar för
svårar samtidigt hennes möjligheter att uppfylla sina aspirationer 
och att lösa sina identifikationskonflikter. Det sker således hela 
tiden ett samspel mellan aspirationer och begränsningar. Våra indi
viduella mönster av identifikationer medför följaktligen att när 
vi söker lösa vissa konflikter kommer andra konflikter att öka, åt
minstone i en del fall. Utifrån det andra antagandet följer att indivi
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den är som mest sårbar just under omvärderingsfasen, när de nya 
identifikationerna ännu inte helt och hållet införlivats av honom.

Allmänt sett förefaller det rimligt att anta att olika individer 
p g a en rad olika omständigheter haft varierande möjligheter till 
att effektivt omvärdera sina barndomsidentifikationer. Vissa indi
vider kan därför präglas av ett långt större antal konfliktsfyllda 
identifikationer än andra. De individer som har kvar en mängd så
dana identifikationskonflikter med signifikanta andra kan sägas 
inte ha nått en effektiv "re-synthesis". Ett sådant tillstånd liknar 
det som Erikson beskriver med termen "identity diffusion". I Wein- 
reichs begreppsapparat definieras detta begrepp på följande sätt:
Graden av en persons identitetsdiffusion definieras som den totala 
omfattningen av och styrkan hos hennes identifikationskonflikter.
I sina kliniska studier kunde Erikson konstatera att medan vissa 
ungdomar fastnat i ett tillstånd av identitetsdiffusion fanns det an
dra som aldrig tycktes komma i närheten av att på samma sätt 
ifrågasätta sig själva. Dessa ungdomar upprätthöll i stället en sta
tisk bild av sig själva och Erikson beskrev dem som tidigt fast
låsta ("foreclosed") vid en viss identitet och oförmögna att omvär
dera barndomens identifikationer. De klarade inte av att öppna sig 
inför nya konfliktfyllda identifikationer och kunde därför inte följa 
den naturliga utvecklingen fram mot en mer mogen och vuxen 
identitet.

I ISA:s begreppsapparat definieras fastlåsta varianter av 
identiteten som "de tillstånd i vilka individer uppvisar ett mini
mum av konfliktfyllda identifikationer". Båda dessa tillstånd, iden
titetsdiffusion och fastlåst identitet, anser Weinreich vara tecken 
på att identiteten är speciellt sårbar. Det första kännetecknas av en 
brist på riktning, dvs en upplöst identitet, medan det andra är asso
cierat med rigiditet inför nya sociala situationer, dvs en fastlåst 
identitet.

Ett tredje slag av sårbarhet i identitetens utveckling upp
kom mer när individens aspirationer förblir utom räckhåll för ho
nom på grund av oförmåga att klara av det som är nödvändigt för
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att uppfylla dem. Detta syftar på det relativt vanliga tillståndet av 
lågt självförtroende, eller, med Weinreichs terminologi, en negativ 
identitet.

Genom att använda sig av två olika dimensioner, identitets- 
diffusion och självvärdering, kommer Weinreich så fram till en 
typologi över 9 olika identitetsvarianter. Identiteten varierar här 
längs två huvuddimensioner: den ena från upplöst till fastlåst iden
titet, den andra från hög till låg självvärdering (se Weinreich 
1985a). Detta åskådliggörs av följande tabell:

IDENTITETSDIFFU SION

SJÄVVÄRDERING Hög
(diffusa
varianter)

Medelhög Låg
(fastlåsta
varianter)

Hög (positiva varianter) Diffus hög 
självvärde
ring (sårbar)

Trygg Defensiv 
hög självvär- 
värdering 
(sårbar)

Moderat Diffusion Obestämd Defensiv

Låg (negativa 
varianter)

Kris
(Sårbar)

Negativ Defensivt
negativ

Tabell 1. Klassifikation av identitetsvarianter.

De kvantitativa värden som gäller för avgränsningarna mellan de 
olika identitetsvarianterna har Weinreich kommit fram till genom 
att i ett slumpmässigt urval (82 st) av de ungdomar som ingick i 
hans Bristol-studie granska hur relevanta index förhöll sig till va
randra. De flesta individerna hamnade inom kategorierna "obe
stämd" eller "trygg", och dessa beteckningar kan därför sägas be
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skriva ett slags normal "medelidentitet". Identiteter som präglas av 
höga värden av diffusion eller fastlåsning betraktas däremot som 
sårbara.

Identitetskonflikters innehåll.

Fortfarande återstår den tidigare väckta frågan om hur en identifi- 
kationskonflikt uppstår. Hur är en sådan konflikt beskaffad? Det 
framstår närmast som en teoretisk konstruktion att tänka sig en 
människa som vore helt fri från identifikationskonflikter. Enligt 
Erikson är identifikationskonflikter nödvändiga för att identitetsut- 
veckling skall komma till stånd.

När det t ex gäller en invandrargrupps identifikationskon
flikter i spänningsfältet mellan den egna gruppen och den domine
rande kulturen, uppstår konflikten när invandraren konfronteras 
med ett levnadssätt som representerar värderingar flagrant olika 
dem han intemaliserat från hemlandets kultur. Detta behöver dock 
inte innebära att en minoritetsgrupps identifikationskonflikter med 
nödvändighet måste medföra en låg självkänsla. Tvärtom finns det 
flera exempel på minoritetsgrupper som utvecklat en självkänsla 
som förefaller starkare än den dominerande gruppens (jfr t ex 
Black Power -rörelsen).

För att förstå det intima samspelet mellan självvärdering 
och identifikationskonflikter måste Weinreich gå vidare från Erik- 
sons utvecklingsperspektiv på identiteten och granska identifika- 
tionskonfliktens innehåll och struktur. Härvidlag fann han det nöd
vändigt att göra vissa distinktioner mellan olika for mer av identi
fikationer. En sådan grundläggande distinktion är den mellan em- 
patisk identifikation och referensmodell-identitifikation.

Empatisk identifikation syftar enligt Weinreich på den ut
sträckning i vilken individen tillskriver identifikationsobjektet sam
ma attribut som han tillskriver sig själv oberoende av om han upp
fattar dessa attribut som fördelaktiga eller inte. Så definierad inne
bär empatisk identifikation således att individen upplever likhet 
mellan den egna självbilden och identifikationsobjektet i termer av 
gemensamma attribut.
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Referensmodellidentifikation kan enligt Weinreich vara av 
två olika slag: idealistisk identifikation med en positiv refensmo- 
dell eller fcontra-identifikation med en negativ referensmodell. 
Denna form av identifikation bottnar således i individens önskan 
att antingen besitta eller särskilja sig ifrån de attribut han tillskri
ver identifikationsobjektet. Sålunda, när idealistisk identifikation 
föreligger representerar objektet attribut som individen införlivat 
med sin ideala självbild. Dessa två former av identifikation av
speglar således distinktionen mellan hur människor uppfattar att 
saker är och hur de önskar att de vore.

Distinktionen mellan empatisk och referensmodellidentifi
kation gör det möjligt att bättre analysera en individs identifika- 
tionskonflikter. Om man t ex empatiskt identifierar sig med någon 
som man samtidigt har en kontra-identifikation med, medför detta 
att ens identifikation med denne någon blir konflikt fylld. Man 
identifierar sig i detta fall med någon som man samtidigt delvis 
vill ta avstånd från.

Utifrån detta kan man även härleda två skilda situationer 
där ingen konflikt uppstår. Den första inträffar när individen inte 
identifierar sig empatiskt med objektet, som då endast utgör en 
negativ referensmodell. Den andra inträffar när individen vill ef
terlikna objektet i alla avseenden. I detta fall understöder den em
patiska och den idealistiska identifikationen varandra.Det blir nu 
möjligt att definiera begreppet identifikationskonflikt som en funk
tion av både individens nuvarande identifikationer med signifikan
ta andra och hans önskan att samtidigt särskilja sig från vissa av de 
attribut han tillskriver dem.

Ett exempel på detta kan vara en turkisk tonårsflicka som 
dels identifierar sig starkt med den turkiska kulturens syn på kvin
nans plikter i äktenskapet, dels har införlivat delar av den svenska 
synen på kärlek. Detta medför bl a att hon tar avstånd från den 
turkiska kulturens syn på s k arrangerade äktenskap, där föräldrar
na bestämmer vem hon skall gifta sig med. Samtidigt som hon 
empatiskt identifierar sig med sina föräldrar vill hon också särskil
ja sig från dem i detta avseende. Hennes identifikation med föräld
rarna är därför konfliktfylld.
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Efter att sålunda ha definierat begreppet identifikationskon- 
flikt knyter Weinreich samman begreppet med det tidigare for
mulerade antagandet om identitetens utveckling. Därvidlag jäm
ställer Weinreich Eriksons kliniska beskrivning av begreppet iden- 
titetsdiffusion med sin egen definition, i vilken identitetsdiffusion 
ses som ett uttryck för utbredda och starka identifikationskonflik- 
ter med många signifikanta andra. Utifrån de tidigare klargjorda 
distinktionerna mellan olika slag av identifikationskonflikter kan 
Weinreich nu skilja mellan olika individer med hög identitetsdif
fusion. Det särskiljande kriteriet utgörs av individernas olikartade 
identifikationsmönster.

Efter denna genomgång av Weinreichs antaganden om iden- 
titetsut veckling och identifikationskonflikter är det nu möjligt att 
sammanfatta samtliga antaganden på vilka Weinreich grundar sin 
metod (Weinreich 1983 a):
Antagande 1.

Varje människa tillägnar sig ett system av bipolära kognitiva kate
gorier (constructs) med vilkas hjälp hon mentalt representerar 
(eng. "construes") sig själv och sin sociala omvärld. Dessa con
structs avspeglar samspelet mellan den kulturellt betingade social- 
isationen och den individuella biografiska bakgrunden.
Antagande 2.

Dessa bipolära constructs har värdemässiga konnotationer som 
konstituerar individens värdesystem. Systemet består av positiva 
värden, dvs de egenskaper han önskar uppnå, och negativa vär
den, dvs de egenskaper han vill ta avstånd ifrån. Därigenom kan 
constructs uttrycka både individens positiva värdesystem och dess 
motpol - det negativa värdesystemet (contra-values).
Antagande 3.
Varje människas positiva och negativa värdesystem representeras 
av hennes positiva och negativa referensmodeller.

Detta antagande sammanför värdesystemet med referensmodeller 
genom idealistisk och kontra-identifikation. Idealistisk identifika
tion ses som ett uttryck för individens önskan att besitta de positi- 
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va egenskaper som han tillskriver identifikationsobjektet. Kontra- 
identifikation ses som ett uttryck för individens önskan att ta av
stånd från de negativa egenskaper som han tillskriver identifika
tionsobjektet.
Antagande 4.

En människas empatiska identifikationer med signifikanta andra 
skiljer sig i allmänhet från hennes referensmodellidentifika tioner.

Trots att människor kan önska att de vore lika sina positiva refe
rensmodeller och olika sina negativa, besitter de oftast bådas egen
skaper. Människor kan inse att de har gemensamma egenskaper 
med vissa signifikanta andra, med vilka de empatiskt identifierar 
sig. Om de har gemensamma erfarenheter, både goda och dåliga, 
kommer de att känna större samhörighet med dessa, än med dem 
med vilka de idealistiskt identifierar sig som positiva referensmo
deller eller kontra-identifierar sig med som negativa referensmo
deller.

Antagande 5.
En människas empatiska identifikationer riktar sig i allmänhet mot 
någon/några signifikanta andra som inte helt och hållet utgör en 
positiv referensmodell.
Eftersom mönstren av empatiska identifikationer i regel inte sam
manfaller med mönstren av idealistiska identifikationer, kommer 
vissa empatiska identifikationer att gälla människor eller grupper 
som individen till en viss del skulle vilja avskilja sig ifrån.
Antagande 6.
Varje människa har i allmänhet identifikationskonflikter med vissa 
signifikanta andra.
Om man empatiskt identifierar sig med en person eller grupp med 
vilken man samtidigt kontra-identifierar sig kommer ens identifi
kation med denna person eller grupp att bli konfliktfylld. Eftersom 
graden av människors empatiska identifikationer och kontra-iden-
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tifikationer tenderar att variera mellan olika signifikanta andra, 
kommer också identifikationskonfliktema med dem att variera. De 
tenderar att återfinnas i varierande grad hos alla människor.
Antagande 7.

Hos varje människa är olika delar av självuppfattningen associe
rade med olika faser i den egna utvecklingen, med olika grupper 
och med olika händelser.

Olika skeden i en människas liv har olika signifikans för hennes 
självbild. Nära förknippad med den egna självbilden är ens före
ställning om hur andra ser på en själv. Tidigare självbilder som in
dividen bär inom sig kan vara förlegade men kan samtidigt vara 
uttryck för hans medvetenhet om hur han har förändrats.

Låt oss nu sammanfatta dessa antaganden. Våra bipolära 
constructs representerar de värderande kategorier eller dimension
er som vi använder för att konstruera erfarenheten inom oss, dvs 
ge den struktur och mening. De utgör ett komplex av emotionella 
associationer som färgar våra erfarenheter och perceptioner, och 
med deras hjälp värderar vi således våra erfarenheter. Tillsam
mans konstituerar mönstren av empatisk, idealistisk och kontra- 
identifikation, samt mönstren av identifikationskonflikter, den 
strukturella organisationen av våra erfarenheter.

Utifrån dessa antaganden definierar Weinreich en rad be
grepp som utgör stommen i Identity Structure Analysis. Defini
tionerna presenteras i nästa avsnitt.

3.2.2 Operationella definitioner av de centrala begreppen

De definitioner som presenteras i detta avsnitt baserar sig på man
ualen för ISA (Weinreich 1980). Då den engelska ursprungsver
sionen av definitionerna ofta är onödigt krånglig, utgör den sven
ska versionen i de flesta fall inte rena översättningar utan även för
enklingar och förtydliganden.
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Ideal självbild, värderingar samt aktuella och tidigare själv
bilder
Ideal självbild (eller ego-ideal):

En persons ideala självbild definieras som hans/hennes föreställ
ningar (eng. "construal") om objektet "jag som jag skulle vilja va
ra".

En persons ideala självbild utgörs av summan av allt det han/ hon 
aspirerar till eller strävar efter. Däri inbegrips alla de egenskaper, 
färdigheter och värden som han skulle vilja besitta eller strävar ef
ter att införliva.

Positiva värden:
En persons positiva värden definieras som de personliga egen
skaper (personal characteristics) och förhållningssätt (guidelines 
fo r  behaviour) vilka han eftersträvar i enlighet med sin ideala 
självbild.
Negativa (eller kontra-) värden:
En persons negativa värden definieras som motpoler till de positi
va. Härmed avses de egenskaper, beteendemönster och förhåll
ningssätt vilka han/hon önskar att ta avstånd från. Positiva och 
negativa (eller kontra-) värdesystem avser totaliteten av indivi
dens samtliga positiva respektive negativa värden.

Av dessa definitioner framgår att individens positiva respektive 
negativa värderingar fastställs direkt utifrån hans/hennes ideala 
självbild, varvid positiva värden definieras som de poler hos con
structs vilka individen använder för att beskriva idealjaget ("jag 
som jag skulle vilja vara") och negativa värden som dessas mot
poler. När individen finner att ett visst construct inte är tillämpbart 
på hans ideala självbild kan den värdemässiga aspekten ändå fast
ställas genom att undersöka hur individen uppfattar dels en person 
han/hon beundrar eller ser upp till, dels en person han/hon tar av
stånd ifrån, t ex "en människa jag tycker illa om".

Genom en bestämning av de värdemässiga konnotationer 
som är knutna till en persons constructs blir den emotionella sig-
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nifikansen hos identifikationsobjekten tydlig. Man kan anta att in
dividen i verkligheten strävar efter att handla i enlighet med den 
ena polen hos varje construct och undviker att handla i enlighet 
med den kontrasterande polen.
Nuvarande självbild (current self-image):
En persons nuvarande självbild definieras som hans/hennes sätt 
att uppfatta objektet "jag som jag är nu".

Detta innebär att individen inte kommer att uppfatta sin nuvarande 
självbild på samma sätt som den ideala självbilden. Få människor 
upplever att de besitter alla de egenskaper de önskar besitta till den 
grad som motsvaras av deras ideala självbild. Tvärtom upplever de 
flesta att de har egenskaper som de i någon mån inte skulle vilja 
ha.
Tidigare självbild (past self-image):
En persons tidigare självbild definieras som hans/hennes sätt att 
uppfatta objektet "jag som jag var förut".
Om en person är medveten om att han förändrats, kommer hans 
sätt att uppfatta sin tidigare självbild att skilja sig från det sätt på 
vilket han uppfattar sin nuvarande självbild.
Positiva och negativa rollmodeller samt positiva och negativa 
referensgrupper
Positiv rollmodell (och referensgrupp):
En persons positiva rollmodell (referensgrupp) definieras som en 
signifikant person eller grupp som av honom tillskrives många av 
de attribut och värden vilka han eftersträvar, dvs de som associe
ras med hans ideala självbild.
Negativ rollmodell (och referensgrupp):
En persons negativa rollmodell (referensgrupp) definieras som en 
signifikant person eller grupp som av honom tillskrives många av 
de attribut och värden, vilka han tar avstånd från, dvs de vilka as
socieras med hans kontra-värdesystem.
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Identifikation med en person eller en grupp:

Gruppidentifikation och identifikation med en annan person kan 
vara baserad antingen på de attribut som individen aspirerar på el
ler strävar efter eller på dem som han för närvarande tycker sig 
besitta. I fråga om gruppidentifikation motsvarar denna distink
tion den mellan referensgruppsidentifikation (strävan att uppfylla 
idealet) och medlemsgruppsidentifikation (den nuvarande verklig
heten). I fråga om identifikation med en annan person motsvarar 
denna distinktion den mellan identifikation med någon annan som 
en positiv roll-modell och identifikation med någon annan vars at
tribut uppfattas vara lika med de attribut individen anser sig besitta 
för närvarande. Dessa distinktioner avspeglas i följande defini
tioner:
Nuvarande identifikation (upplevd likhet):
Styrkan i en persons nuvarande identifikation med en person eller 
en grupp definieras som graden av upplevd likhet mellan de attri
but som han/hon tillskriver dessa objekt (vare sig de är positiva el
ler negativa) och de attribut som kännetecknar hans nuvarande 
självbild.
Tidigare identifikation (upplevd likhet):
Styrkan i en persons tidigare identifikation med en person eller en 
grupp definieras som graden av upplevd likhet mellan de attribut 
som han/hon tillskriver dessa objekt och de attribut som känne
tecknar hans/hennes tidigare självbild ( "past self").
Idealistisk identifikation (positiv rollmodell och positiv referens
grupp):
Styrkan i en persons idealistiska identifikation med en person eller 
en grupp definieras som graden av upplevd likhet mellan de attri
but som han tillskriver dessa objekt och de attribut som känneteck
nar hans ideala självbild.
Kontra-identifikation (negativ rollmodell och negativ referens
grupp):
Styrkan i en persons kontra-identifikation med en person eller en
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grupp definieras som graden av upplevd likhet mellan de attribut 
som han tillskriver dessa objekt och de attribut som han tar av
stånd ifrån.
De kvantitativa index för identifikation som bygger på dessa ope
rationella definitioner varierar från 0,00 till 1,00. Alla index för 
identifikation anger den proportionella styrkan av identifikationen. 
Således anger ett indexvärde på 0,60 att individen identifierar sig 
med personen eller gruppen ifråga till 60%. Procenttalet avser den 
mängd attribut som delas av objektet i fråga och den relevanta fa
setten av självbilden. Värden på index för idealistisk identifikation 
som överstiger 0,50 indikerar positiva referensmodeller och på 
motsvarande sätt indikerar värden över 0,50 på index för kontra- 
identifikationer negativa referensmodeller.

Härvidlag måste man återigen ha i åtanke att de data meto
den arbetar med består i individens skattningar av objekten på 9- 
gradiga skalor i förhållande till alla constructs. Därigenom karak
teriseras objekten med avseende på de attribut som constructs rep
resenterar. Index för identifikation definieras utifrån de mängder 
av attribut (dvs constructs) som är gemensamma för de olika själv
bilderna och de olika objekten. Då de flesta index i ISA arbetar 
med sådana mängder av attribut (constructs) är det helt rimligt att 
de formella definitionerna av dessa index använder sig av mängdal- 
gebraiska uttryck.
Identifikationskonflikter och övergripande ("overall”) identi- 
tetsdiffusion

Identifikationskonflikter:

Utifrån en individs nuvarande självbild definieras graden av 
identifikationskonflikt med en person eller en grupp som en mul- 
tiplikativ funktion av hans nuvarande identifikation och hans kon- 
tra-identifikation med objekten ifråga.
En liknande definition gäller för tidigare identifikationskonflikter 
genom att man byter ut nuvarande självbild mot tidigare självbild.

En individs identifikationskonflikt med en person eller en 
grupp varierar monotont med hans nuvarande (och tidigare) identi
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fikation och kontra-identifikation med dessa objekt. Det kvantita
tiva index för identitetskonflikt som bygger på dessa operationella 
definitioner varierar mellan 0,00 och 1,00. Ett indexvärde för iden- 
tifikationskonflikt med en person eller grupp på 0,50 och däröver 
betraktas som indikator på en betydande identifikationskonflikt.

Övergripande ("overall") identitetsdiffusion:

Graden av en persons identitetsdiffusion definieras som den över
gripande ("overall") distributionen av och styrkan hos hans identi- 
fikationskonflikter med signifikanta andra, dvs personer och grup
per.

Identitetsdiffusion kan fastställas med avseende på såväl en per
sons nuvarande som tidigare självbild. Det kvantitativa indexet för 
identitetsdiffusion varierar mellan 0,00 och 1,00. Analyser av ca 
100 personers identiteter med ISA visar enligt Weinreich att in
dexvärden över 0,40 kan sägas indikera en relativt hög nivå av 
identitetsdiffusion.

Värdering av andra samt självvärdering

Värdering av personer och grupper:

En individs värdering av en person eller en grupp definieras som 
totaliteten av hans uppfattning om dessa objekt i termer av de posi
tiva och negativa constructs som han tillskriver objekten ifråga.

Värdering av nuvarande och tidigare självbild:

En persons värdering av sin nuvarande eller tidigare självbild defi
nieras som totaliteten av hans uppfattningar om objekten "jag som 
jag är nu” eller "jag som jag var förut" i termer av de positiva och 
negativa constructs som han använder för att beskriva dessa själv
bilder.

Självvärdering ( "self-esteem "):

En persons själwärdering definieras som totaliteten av hans själv
bedömning i termer av positiva och negativa constructs och i rela
tion till både den nuvarande ("jag som jag är nu") och den tidi
gare ("jag som jag var förut") självbilden.
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Denna definition av självvärdering härrör ur den tidigare angivna 
definitionen av identiteten:

"a person’s identity is defined as the totality o f his self- construal, 
in which how he construes himself in the present expresses the 
continuity between how he construes himself as he was in the past 
and how he construes himself as he aspires to be in the future".
Definitionen av självvärdering anknyter till den evaluativa aspek
ten av en persons identitet eller föreställning om sig själv (self- 
construal) och endast till denna aspekt. Den inbegriper kontinuite
ten mellan hur han föreställde sig att han var tidigare (tidigare 
självbild), hur han föreställer sig att han är idag (nuvarande själv
bild) och hur han föreställer sig att han skulle vilja vara, allt i ter
mer av de värderande konnotationerna hos de constructs han an
vänder för att beskriva dessa självbilder. Observera återigen att 
dessa värderande konnotationer bestäms på grundval av hur den 
ideala självbilden beskrivs med constructs i fråga.

Måttet på självvärdering bör enligt Weinreich betraktas 
som otillförlitligt som en enskild indikator på en persons psykolo
giska välbefinnande. Till exempel kan en person skatta sin nuva
rande självbild mera positivt än sin tidigare och därigenom mar
kera en högre grad av tillfredsställelse med sig själv idag jämfört 
med tidigare. En mindre positiv skattning av den nuvarande själv
bilden jämfört med den tidigare markerar å andra sidan en min
skande tillfredsställelse med sig själv. Trots att dessa två fall rep
resenterar två helt skilda psykologiska tillstånd, kan båda ge upp
hov till samma värden på indexet för självvärdering. Dessutom 
kan helt olika identifikationsmönster och olika grader av identifi- 
kationskonflikter dölja sig bakom ett visst värde på självvärdering. 
I vissa fall kan en mycket positiv självvärdering vara förknippad 
med en foreclosed (tillsluten) identitet präglad av ett försvarsinrik- 
tat förnekande av identitetskonflikter.

Det kvantitativa indexet för självvärdering varierar mellan 
-1,00 och +1,00, dvs från en helt negativ till en helt positiv själv
värdering. Eftersom det hos de flesta individer tycks finnas en tyd
lig tendens att ge en alltför positiv bedömning av sig själv, bör vär
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den på index för självvärdering som ligger nära noll betraktas som 
indikatorer på en ofördelaktig eller låg självvärdering.

Egoengagemang ("ego-involvement") i objekt
Egoengagemang i en person eller en grupp:
En persons egoengagemang i en person eller en grupp definieras i 
termer av dels det antal constructs han använder för att beskriva 
objekten, dels den grad i vilken han anser att objekten känneteck
nas av attributen ifråga.
Det kvantitativa indexet för egoengagemang bygger på en kombi
nation av antalet constructs en person använder för att beskriva ett 
objekt (dvs antalet constructs där markeringarna inte ligger på 0) 
och den grad i vilken han tror att objektet känne tecknas av attribu
ten ifråga. Dvs ju färre O-markeringar och ju fler extremmarkerin
gar (oberoende av värdekonnotation) ett objekt får, desto större 
egoengagemang i detta objekt.

Egoengagemang iförhållande till sig själv:
En persons egoengagemang definieras på liknande sätt, dock med 
hänsynstagande till de olika fasetterna av hans självuppfattning.
En persons egoengagemang i sin ideala självbild (eller sin nu
varande eller tidigare självbild) definieras i termer av dels det 
antal constructs han använder för att beskriva självbilden ifråga, 
dels den grad i vilken han anser att självbilden besitter de attribut 
den beskrivs med.

De flesta människor tenderar att vara starkt egoengagerade i 
sina ideala självbilder och följaktligen inriktade mot sina framtida 
aspirationer. Det förhåller sig dock inte nödvändigtvis så i alla fall. 
En person kan tänkas ha osäkra aspirationer, varvid hans självbild 
och värdesystem definieras snarare i termer av negativa än posi
tiva referensmodeller. En persons egoengagemang i sådana mo
deller kan vara starkare än i den ideala självbilden. Om en person 
är starkare egoengagerad i sin tidigare självbild än i sin nuvarande 
eller ideala självbild, kan detta tolkas som uttryck för att hans 
självuppfattning domineras av tidigare erfarenheter. Det kvantita
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tiva indexet för egoengagemang varierar mellan 0,00 och 5,00, där 
5,00 står för det objekt i vilket personen är mest ego-engagerad.

Ambivalens och egoambivalens mot ett objekt
Ambivalens:
En persons ambivalens inför ett objekt (t ex en annan person eller 
grupp eller en fasett av självuppfattningen) definieras i det fall, då 
den totala värderingen av objektet är övervägande positiv, som 
kvoten mellan negativa och positiva tillskrivna attribut och i det 
fall då den totala värderingen är övervägande negativ som kvoten 
mellan positiva och negativa tillskrivna attribut.
Det kvantitativa indexet för ambivalens varierar mellan 0,00 
och 1,00, där 1,00 representerar total ambivalens gentemot ett 
objekt. Ambivalensen gentemot "idealsjälvet" måste definitions- 
mässigt vara noll, medan den kan anta varierande värden för andra 
fasetter av självbilden, såsom nuvarande självbild, tidigare själv
bild, själv-för-andra etc.
Egoambivalens:

Ambivalens gentemot andra människor och grupper kan ha olika 
psykologiska betydelser beroende av hur viktiga dessa objekt är, 
dvs av graden av egoengagemang i objekten. Ett mera nyanserat 
mått på den betydelse som ambivalens kan ha i en persons identi- 
tetsdynamik är den multiplikativa relationen mellan en persons 
ambivalens gentemot ett objekt och hans "egoengagemang" i ob
jektet. Sålunda kan ego-ambivalens definieras på följande sätt:
En persons egoambivalens gentemot ett objekt (vilket även kan 
kallas objektdissonans), definieras som produkten av hans ambi
valens gentemot objektet och hans egoengagemang i det.
Det kvantitativa indexet för egoambivalens (eller objektdissonans) 
varierar mellan 0,00 och 5,00.
Strukturellt tryck på constructs (samstämmighet eller stabili
tet hos deras värderande konnotationer)
Låt oss betrakta ett speciellt construct som en person använder för
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att beskriva ett viktigt objekt (en människa, en grupp, en institu
tion), som ingår i hans sociala värld. Den värderande konnotation 
som ett construct har för honom är förankrad i hans (utifrån den 
ideala självbilden definierade) värdesystem och "saldot" i hans 
sammanlagda värdering av ett objekt beror av den speciella kon
stellation av positiva och negativa attribut (dvs constructs) som 
han tillskriver objektet i fråga. Den sammanlagda ("overall") värde
ringen av ett objekt är positiv när positiva constructs överväger 
och negativ när negativa constructs överväger. Således kan rela
tionen i värderingshänseende mellan ett visst construct och ett ob
jekt vara antingen konsonant (dvs samstämmig) när ett constructs 
värdepolaritet överensstämmer med den sammanlagda värderingen 
av objektet, eller dissonant (dvs icke samstämmig) när någon så
dan överensstämmelse inte föreligger.

Till exempel kan vår individ ha en allmänt positiv inställ
ning till Peter, som han tillskriver övervägande utmärkta egenskap
er och endast en ofördelaktig. Därigenom blir värdepolariteten hos 
det construct som han använder för att tillskriva Peter en negativ 
egenskap oförenlig med hans övergripande positiva känslor inför 
Peter. Vi kan också tänka oss att vår individs övergripande värde
ring av ett annat objekt är negativ, samtidigt som han även till
skriver objektet en fördelaktig egenskap. I detta fall kommer åter
igen en värdemässig oförenlighet (dissonans) mellan ett construct 
och ett objekt att föreligga. Här ser man klart spår av Festingers 
klassiska dissonansteori.

Om vi nu betraktar relationerna mellan ett visst construct, 
som har en viss värdepolaritet, och alla de signifikanta objekt som 
av vår individ beskrivits med hjälp av detta construct och faststäl
ler huruvida konsonans eller dissonans föreligger i varje relation, 
kan vi fastställa om antalet konsonanta relationer överväger eller 
om dissonanta relationer dominerar. En övervikt av dissonanta re
lationer tyder på bristande harmoni och stabilitet hos individens 
värdesystem, åtminstone i förhållande till den uppsättning objekt 
som han bedömt med hjälp av detta construct. Om konsonanta re
lationer överväger är detta en indikator på större stabilitet i indivi
dens värdesystem. Värdesystemet, definierat utifrån värdepolari-
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tetema hos aktuella constructs, ses här som en struktur, som sålun
da kan präglas av varierande grader av harmoni, konsekvens och 
stabilitet. Weinreich menar nu att denna struktur utövar ett slags 
"tryck" i förhållande till varje enskilt construct, ett "tryck" som va
rierar med proportionen mellan konsonanta och dissonanta rela
tioner mellan detta constructs värdepolaritet och de sammanlagda 
värderingarna av objekten. Definitionen blir då följande:
"strukturellt tryck" (structural pressure) på constructs definieras 
som graden av de konsonanta relationernas dominans över de dis
sonanta vid jämförelse mellan ett constructs värdepolaritet och de 
sammanlagda värderingarna av de bedömda objekten.
Detta kan illustreras på följande sätt:

©  ©  (D ©
kons.Xkons. kons/ diss.

Conslruct 1

I detta fall har objekten 1,2,3 fått en sammanlagd positiv värdering 
medan objekt 4 fått en negativ. Construct 1 har värdepolaritet +. 
Konsonanta relationer överväger i proportionen 3:1.
B.

Här har objekten 1,2,3 fått totalt sett negativ värdering medan ob
jekten 4 och 5 fått positiv. Construct 2 har värdepolaritet - och kon- 
sonanta relationer överväger i proportionen 3:2. Indexvärdet för 
strukturellt tryck blir högre för construct 1.
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Ju större övervikt konsonanta relationer har över de disso- 
nanta, desto större är det strukturella tryck som upprätthåller den 
nuvarande värderande konnotationen hos constructet i fråga. Det 
kvantitativa indexet för det strukturella trycket på ett construct va
rierar mellan +100,00 och -100,00. Höga positiva värden för ett 
construct antas indikera ett starkt "tryck" inom personen att upp
rätthålla den nuvarande värdemässiga konnotationen. Negativa vär
den uttrycker en dominans av värdemässiga oförenligheter över 
förenligheter. Detta kan tolkas som en indikator på ett eventuellt 
"tryck" inom personen att ompröva de värderande konnotationema 
hos constructs och objekt.

Mycket höga negativa värden kan å andra sidan tyda på att 
individen antingen har en dubbelmoral ("dual standard"), eftersom 
han godkänner vissa attribut hos sig själv som han inte godkänner 
hos andra, eller också har värdepolariteten hos det aktuella con
structet blivit felaktigt bestämd till följd av misstag i den empiris
ka proceduren. Värden i närheten av noll, dvs lika många disso
nanser som konsonanser, representerar en situation i vilken den 
värderande konnotationen hos ett construct inte klart överensstäm
mer med individens övergripande värdering av objekten i hans so
ciala värld. Man skulle kunna säga att han använder ett sådant 
construct på ett i värderingshänseende inkonsekvent sätt (även om 
hans sätt att använda det för att beteckna egenskaper hos andra 
mycket väl kan vara rimligt). Därför ligger det nära till hands för 
denna individ att ompröva de värderande konnotationema hos det
ta construct, dvs förändra någon av dimensionerna i sitt värdesys
tem.
"Split" i sättet att uppfatta objekt (Splitting in construal of 
entities)
Graden av "splitting" i en persons uppfattningar om två objekt 
definieras som kvoten mellan graden av faktisk bristande överens
stämmelse ifråga om de tillskrivna attributen och den totalt möj
liga överensstämmelsen, allt detta inom ramen för de constructs 
som personen använder för att beskriva de båda objekten.
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Om man granskar hur en person uppfattar olika objekt, kan 
hans sätt att föreställa sig ett objekt i vissa fall delas upp i olika 
aspekter. Till exempel kan en persons sätt att globalt föreställa sig 
franska och engelska människor mycket väl delas in i två aspekter, 
dvs hans sätt att föreställa sig män resp kvinnor av båda nationali
teter. Ett annat exempel kan vara en tonåring från Jamaica som fö
reställer sig hur andra uppfattar honom ("jag som andra ser mig") i 
allmänna termer, men kan sedan differentiera denna aspekt av sin 
självuppfattning i flera kontrasterande "delbilder" av sig själv, t ex 
"jag som svarta ser mig" och "jag som vita ser mig".

I sådana fall kan en mer omfattande differentiering av före
ställningarna (constructs) när objekt delas upp i underkategorier 
tyda på en betydande "klyvning" hos de övergripande föreställning
arna. En persons föreställningar om franska och engelska kvinnor 
kan vara avsevärt mer "split off", eller divergerande, från varandra 
än hans föreställningar om franska och engelska män, samtidigt 
som divergensen mellan hans föreställningar om de övergripande 
kategorierna "fransmän" och "engelsmän" utan hänsyn till kön kan 
ligga någonstans mittemellan. En sådan lägre grad av "split" mel
lan hans övergripande föreställningar om franska och engelska 
människor skulle således i detta fall dölja den väsentligt större di
vergensen när grupperna differentieras efter kön.

Den jamaikanske tonåringens sätt att föreställa sig hur svar
ta uppfattar honom kan visa sig vara väsentligt avvikande från den 
bild han tror att de vita har av honom, samtidigt som båda dessa 
föreställningar kan ingå i hans övergripande uppfattning om hur 
andra i allmänhet uppfattar honom. Index för "splitting" mellan oli
ka fasetter av en persons sätt att uppfatta signifikanta objekt möj
liggör empiriska undersökningar av sådana frågeställningar.

Här ställer man sig emellertid frågan i vilken utsträckning 
begreppet "split in construal of entities" bottnar i en metodarte- 
fakt. Det är inte otänkbart att objekt som representerar övergri
pande kategorier, t ex "andra människor", "fransmän", "invandra
re", "svenskar" o dyl åtminstone i vissa sammanhang är att be
trakta som artificiella eller konstruerade, i så måtto att de ingår i
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en människas "naturliga" kognitiva repertoar. Även om sådana 
kategorier återfinns i den explorativa intervjun för ISA kan det 
tänkas att de återspeglar språkliga/sociala konventioner eller ste
reotypier snarare än individens spontana sätt att strukturera sin 
sociala omvärld. Om så vore fallet skulle höga värden på indexet 
för "split in construal" i en del fall avspegla det faktum att man i 
skattningsformuläret inkluderat objekt som representerar alltför 
abstrakta eller "inklusiva" kategorier jämfört med respondentens 
egna, "naturhga" kategoriseringar. I stället för dessa alltför inklusi
va objekt kunde man från början i skattningsformuläret ange de 
underkategorier som bättre representerar individens föreställning
ar. Det återstår att avgöra humvida det i ett sådant fall fortfarande 
vore meningsfullt att tala om "spht in construal".

I allmänhet kan objekt tillskrivas både negativa och positiva 
egenskaper. En person kan använda sig av samma constructs och 
attribuera dem till två objekt på samma sätt (dvs sätta kryss på sam
ma ställen på skalorna), vilket skulle innebära en total överens
stämmelse i hans sätt att uppfatta dem. Han skulle även kunna an
vända samma constructs men tillskriva de två objekten motsatta 
poler i varje construct, vilket skulle exemplifiera en total diver- 
gens eller "split" i hans sätt att uppfatta objekten i fråga. Dessutom 
kan personen använda vissa constructs enbart för att beskriva det 
ena objektet och vissa andra enbart för beskrivning av det andra 
objektet, vilket innebär att det i den totala mängden av använda 
constructs finns ett område där ingen "överlappning" förebgger för 
dessa objekt. Graden av "splitting" kommer därför inte bara att be
ro av humvida personen använder samma constructs för att tillskri
va kontrasterande egenskaper, utan också av den utsträckning i vil
ken han använder sig av skilda constructs. I båda fallen är det möj
ligt att bedöma graden av bristande "överlappning" mellan skatt
ningar av positiva respektive negativa attribut i förhållande till det 
totala antalet positiva och negativa attribut som de båda objekten 
beskrivs med.

Det kvantitativa indexet för "splitting" varierar mellan 0,00 
och 1,00, vilket innebär att ingen "splitting" föreligger när person
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en uppfattar objekten på ett identiskt sätt, medan total "splitting" 
inträffar när det inte finns någon överensstämmelse mellan per
sonens föreställningar om objekten.

3.3 Hur man använder ISA

Man kan urskilja sex olika faser vid användningen av Weinreichs 
metod:

A. Datainsamling

Den första fasen utgörs av vad Weinreich kallar en "semi-probing 
interview", vilket kan beskrivas som en halv strukturerad explora- 
tiv intervju med det uttalade målet att få en allmän bild av de olika 
slag av data som man är intresserad av för undersökningens syfte. 
I samband med sin undersökning i Bristol arbetade Weinreich 
fram en "guide" för en sådan intervju. I vår studie utgick vi till att 
börja med från denna guide men har sedan i vissa stycken modifi
erat den så att den bättre passade de aktuella intervjupersonerna 
(se bilaga 1).

Det är uppenbart att kvaliteten hos intervjumaterialet i 
mycket stor utsträckning är avhängig intervjuarens förmåga att 
locka fram de olika slag av informationer som metoden bygger på. 
Intervjuguiden bör således ses som ett hjälpmedel att få fram såda
na informationer och den kan inte ersätta den nödvändiga lyhörd
heten och intuitionen hos intervjuaren.

B. Bearbetning av intervjumaterialet

Vid bearbetningen av intervjumaterialet måste man urskilja två 
huvudgrupper av viktiga informationer:

a) De bipolära constructs (föreställningar, förhållningssätt eller 
uppfattningar) som individen använder sig av för att konstruera en 
bild av sig själv, av andra människor och av sin sociala omgiv
ning.

b) Objekten (entities), dvs de individer (mor, far, andra släktingar, 
vänner, ovänner etc), grupper och kategorier av människor (män, 
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kvinnor, svenskar, finnar etc) eller företeelser (politiska partier, 
sociala institutioner, eller olika aspekter av självbilden), vilka har 
varit eller är viktiga (signifikanta) i personens liv.
Enligt Weinreich kan constructs delas upp i olika kategorier, t ex:
i) Constructs som individen använder sig av för att tillskriva and
ra människor specifika egenskaper (snål - generös; självständig - 
osjälvständig)
ii) Constructs som individen använder sig av för att värderings- 
mässigt förhålla sig till andra (jag hatar - jag tycker om)
iii) Constructs som individen använder sig av för att tillskriva and
ra personer eller grupper värderingar eller förhållningssätt riktade 
mot honom själv (den andre: tar ut sina aggressioner på mig - be
handlar mig väl)
iv) Constructs som individen använder sig av för att tillskriva and
ra personer eller grupper värderande förhållningssätt till vissa per
soner eller grupper (har fördomar mot finnar - är vänligt inställd 
till finnar). Vid den fortsatta analysen av data är det inte nödvän
digt att differentiera mellan dessa olika slag av constructs. Upp
delningen får snarare ses som ett hjälpmedel för intervjuaren som i 
intervjun måste "fiska upp" de viktiga värdedimensionerna i indiv
idens sätt att uppfatta sig själv och andra.

Objekten (entities) kan vara av olika slag. Viktigast är de 
objekt som syftar på "självet". Dessa delas upp i delobjekten 
"ideal självbild", "självet som det uppfattas av andra" samt nuva
rande och tidigare självbilder.

Nästa steg vid bearbetningen av intervjumaterialet är att väl
ja de constructs och objekt som är relevanta att användas i skatt- 
ningsformuläret. Weinreich anger här vissa riktlinjer. I avsnittet
5.2 (Konstruktion av formulären) diskuterar vi detta mera i detalj. 
Weinreich anger dock vissa objekt som är "obligatoriska" i varje 
undersökning:
"jag som jag skulle vilja vara "(ideal self-image or ego-ideal)
"jag som jag är nu" (current self-image)
"jag som jag var tidigare" (past self-image)
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Önskvärda men inte helt nödvändiga är:

"jag som andra ser mig" (metaperspektiv på själ vet) och alternati
va situerade självbilder ("Alternative current selves"), dvs "jag 
som jag är m ed ...", varefter man fyller i ett lämpligt objekt, t ex 
"svenskar", "min partner" och liknande.

Dessa objekt kan sägas utgöra hörnstenen i hela metoden. Utifrån 
objektet "jag som jag skulle vilja vara", den ideala självbilden, 
kartläggs individens värdesystem. Den positiva polen i varje con
struct får man fram genom att se efter hur individen har skattat sin 
ideala självbild. Därigenom bestäms värdekonnotationerna för alla 
constructs och alla skattningar kan relateras till detta system av 
positiva och negativa värden. Därmed kan man också kartlägga i 
vilken utsträckning andra människor eller grupper utgör indivi
dens positiva eller negativa referensmodeller/grupper och i vilken 
utsträckning hans identifikationer med dessa är konfliktfyllda.

"Entities" som syftar på individens nuvarande och tidigare 
självbild är nödvändiga dels för en bedömning av hur individen 
värderar sig själv, dels för en kartläggning av hans identifikations- 
mönster med andra utifrån både tidigare och nuvarande föreställ
ningar om sig själv.

Weinreich anger att ytterligare två objekt bör inkluderas i 
formuläret, eftersom de kan tjäna som kontrollpunkter för bedöm
ning av validiteten i värdekonnotationerna. De är:

"en person jag tycker bra om/beundrar" och 

"en person jag tycker illa om".

I vissa fall, när det inte är möjligt att fastställa individens värde
system utifrån skattningar av idealjaget, kan dessa hjälpobjekt an
vändas som indikatorer på värdesystemet.
C. Utformning av skattningsformuläret
Skattningsformuläret inleds med en instruktion (se appendix 
2.1). När man valt relevanta constructs och objekt förs de in på 
skattningsbladen. Dessförinnan måste man dock ha tagit ställ
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ning till hur själva skalan skall vara utformad. Weinreich anger i 
manualen för ISA att det är nödvändigt att använda sig av en "noll 
i mitten-skala”, där ena änden på skalan representerar den ena po
len av ett construct och den andra änden constructets motsatta pol.

Av praktiska skäl är skalans längd begränsad till maximalt 
nio steg, t ex 4, 3, 2, 1,0, 1, 2, 3, 4. Men den kan även ha sju, fem 
eller tre steg beroende av hur pass nyanserad man anser att skalan 
behöver eller kan vara för studien ifråga (i vår studie använder vi 
oss av en niogradig skala). Weinreich anser det vara av stor vikt 
att skal värdena inte markeras med plus och minus, då man enligt 
honom dels inte kan utläsa några entydiga värdemässiga konnota- 
tioner utifrån individens skattningar, dels inte bör suggerera såda
na konnotationer för den skattande individen.

Ytterligare information om individens förhållningssätt till 
constructs och objekt kan erhållas genom att be honom göra egna 
skattningar av sitt engagemang i dessa. Weinreich anser att det kan 
vara ett värdefullt komplement till de tidigare beskrivna informa
tionerna. Detta går till så att respondenten på särskilda formulär 
efter det egentliga skattningsformuläret får skatta den vikt som 
han tillskriver sina egna constructs och objekt. Respondenten om
beds sålunda att skatta constructs och/eller objekt på en femgradig 
skala med stegen "helt oviktig", "mindre viktig", "mittemellan", 
"ganska viktig" och "mycket viktig". Dessa steg omvandlas sedan 
till värden från 1 till 5.

Om inte respondenten ombeds att göra en egen skattning av 
vikten hos constructs/objekt anser Weinreich att alla constructs/ 
objekt bör i analysen behandlas som lika viktiga. Analysprogram
met IDEXIDIO tilldelar då automatiskt värdet "3" som en s k 
"dummy value" för engagemanget i constructs och objekt.
D. Skattningsförfarandet
Efter det att respondenten tagit del av den inledande instruktionen 
ombeds han att på skalan markera den grad i vilken han anser att 
ett visst objekt kännetecknas av det construct som är angivet 
längst upp på skattningsbladet. Respondenten måste således ta

43



ställning till i vilken grad han anser att den ena eller andra polen 
av ett construct är tillämplig på ett bestämt objekt. Observera åter
igen att i skattningsformuläret är polerna inte märkta med några 
värdekonnotationer.

Genom att markera på nollpunkten i mitten kan responden- 
ten ange att han inte anser att ett visst objekt kännetecknas av ett 
visst construct. Nollpunktsmarkeringar är i viss mån mångtydiga, 
eftersom de kan dels betyda att respondenten anser att constructet i 
fråga är irrelevant för ett visst objekt, dels att han anser att objek
tet i lika hög grad kännetecknas av de båda polerna i constructet.

E. Överföring av data från skattningsformuläret till IDEX-
IDIO (datorprogram speciellt utformat för bearbetning av data för 
ISA)
I manualen beskrivs denna procedur om än inte alltför lättåskåd- 
ligt. Vi lämnar en närmare beskrivning därhän eftersom detta förfa
rande är helt mekaniskt. Det räcker med att påpeka att tillväga
gångssättet består av tre steg:
a) överföring av objekten till en s k kodningsnyckel (coding- key), 
ett formulär där man anger objektens ordningsföljd i skattningsfor
muläret i relation till deras ordningsföljd i den programmerade ana
lysen (sk "print position");
b) överföring av skattningsvärdena och objekt-koden till datablad;
c) inmatning av värdena från databladen i datorn. Stor noggrann
het måste iakttas vid denna procedur, eftersom programmet stan
nar när det "upptäcker" minsta fel i de inmatade data.

F. Slutresultat
När IDEXIDIO körts återstår endast att avläsa resultaten. (En 
närmare beskrivning av innehållet i utskriften och obka möjbghet- 
er att avläsa resultaten återfinns i resultatdelen 5.4).

Det förfaringssätt vi beskrivit ovan syftar på ett helt indivi
duellt utformat skattningsformulär (som fallet är i vår undersök
ning). Vid större gruppinriktade undersökningar har Weinreich
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använt sig av material från ett större antal intervjuer för att däref
ter konstruera ett standardiserat skattningsformulär för hela grup
per. Data från sådana formulär analyseras först med programmet 
IDEXIDIO, varefter resultaten sparas med hjälp av en SAVE op
tion i programmet och matas in i ett annat program, IDEXNOMO, 
som utför gruppjämförelser genom att bl a relatera gruppgenom
snitt för ISA-index till diverse bakgrundsvariabler.

Beroende av inriktningen hos den undersökning man vill 
genomföra är det viktigt att göra en avvägning mellan den idiogra- 
fiska, individinriktade fallstudien, där varje formulär är unikt, och 
det standardiserade skattningsformuläret för jämförelser mellan 
grupper. Oavsett om en planerad undersökning är individ- eller 
gruppinriktad, börjar en ISA-analys alltid med en idiografisk fas. 
Även i de fall där ett standardiserat gruppformulär skall konstru
eras, börjar arbetet med explorativa intervjuer med ett antal indi
vider tillhörande de grupper som skall undersökas. Även i grupp- 
jämförande undersökningar skattas de standardiserade formulär
en individuellt och analysen börjar alltid med IDEXIDIO, varef
ter resultaten tas om hand av IDEXNOMO.

3.4 Tidigare och aktuella användningar av ISA i empiriska 
undersökningar

ISA grundar sig i första hand på ett par undersökningar som Wein- 
reich genomfört i England, främst en studie av etniska minoritets
grupper i Bristol. Det finns dessutom några andra studier i Eng
land och Norden som direkt eller i modifierad form har använt sig 
av ISA. Weinreich (1985a; 1986b) beskriver dessa undersökningar 
men tar inte i någon nämnvärd utsträckning upp några speciella 
metodologiska problemställningar omkring dem. I det följande 
skall vi kortfattat presentera dessa studier.
1) Ungdomar från etniska minoritetsgrupper i Bristol.

En jämförande studie utfördes i Bristol av ungdomsgrupper från 
Västindien och Asien och vita infödda Bristol-ungdomar. Resulta
ten visade bl a att de båda invandrargrupperna, frånsett viktiga
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skillnader dem emellan, starkt betonade identifikationen med den 
egna etniska gruppen. Samtidigt uppvisade de till skillnad ffån den 
inhemska gruppen höga nivåer av identifikationskonflikter med 
medlemmar av den egna etniska gruppen.

Denna skillnad förklarades med den dubbla socialisation 
som invandrarungdomar utsätts för. I tidiga år genomgår de en pri
mär socialisation i vilken de präglas av föräldrarna och ursprungs
kulturen. Senare genomgår de en andra socialisation i den kultur 
de nu lever i. Konsekvensen blir att identifikationskonflikter upp
står i förhållande till deras ursprungssocialisation. Ett sätt för des
sa ungdomar att lösa dessa konflikter är att utveckla självuppfatt
ningar i vilka deras egen etniska tillhörighet kvarstår som framträ
dande men omdefinieras så att den lättare kan ingå i den rådande 
majoritetskulturen.

2) Identifikationsmönster och -konflikter hos katolska och 
protestantiska ungdomar i Belfast, Nordirland.

I en brett upplagd undersökning studerade Weinreich (1983a) iden
tifikationsmönster hos 160 protestantiska och katolska ungdomar 
från fyra olika skolor i Belfast (där varje skola skilde sig från de 
andra antingen med avseende på elevernas religionstillhörighet el
ler deras kön). Omsorgsfullt explorativt arbete låg till grund för ett 
standardiserat ISA-formulär med för båda grupperna relevanta ob
jekt och constructs. Dessa constructs gav individerna möjlighet att 
beskriva sig själva som t ex både irländsk och brittisk, som protes
tantisk eller katolsk, som innehavare av både maskulina och femi
nina egenskaper mm. Bakgrunden är således det irländska samhäl
let med sina tydliga katolska och protestantiska grupper samt den 
existerande uppdelningen mellan tillhörighet till Irland respektive 
England.

Resultaten visade att det inom varje grupp fanns ett "tryck" 
att särskilja sig från den andra gruppen. Med få undantag kunde 
inte ungdomar från den ena gruppen acceptera eller omfatta delar 
av den andra gruppens attribut. Den identifikationskonflikt som 
fanns mellan grupperna medförde ett psykologiskt tryck inom re

46



spektive grupp mot att utveckla sin egen särart i förhållande till 
den andra gruppen. Detta har medfört att det i Nordirland finns två 
igenkännbara och informella grupper: den "irländsk katolska" och 
den "brittiskt protestantiska". Dessa två "kvasietniska" grupper har 
utvecklat varsin identitet, varsin kultur samt skilda sätt att uppfatta 
samma historiska händelser.
3) Svarta ungdomar i Sovenga, Syd-Afrika.
Denna studie utfördes av Weinreich (1986b) i samarbete med A 
Kelly samt C Gaja från Syd-Afrika (som svarade för datainsam
lingen). Man undersökte en grupp om 160 ungdomar, varav hälft
en landsbor, hälften stadsbor. Syftet med undersökningen var att 
jämföra de båda gruppernas identifikationer och identifikationskon- 
flikter i förhållande till grupperna "svarta", "engelsktalande vita" 
och "affikaanstalande vita". Uppläggningen av skattningsformulär- 
et följde anvisningarna i ISA-manualen.

Studien visade bl a att de svarta ungdomarna hade starka 
empatiska identifikationer med afrikaansgruppen (dvs infödda vita 
som talar afrikaans), den sydafrikanska regeringen, "Town Coun
cillors" och "Homeland leaders". Samtidigt var deras identifika- 
tionskonflikter i förhållande till dessa grupper mycket starka, i syn
nerhet gällde detta storstadsungdomarna. Inom den afrikaanska 
gruppen befann sig ungdomarna i en korseld som i grunden ifråga
satte deras ursprungliga, "naturliga" identitet. Deras identiteter var 
således mycket sårbara. Rotlösheten i storstadsungdomarnas egen 
kultur förstärkte denna konflikt.

Däremot uppvisade ungdomarna en mer oproblematisk rela
tion till den engelsktalande gruppen. Denna skillnad kunde bero på 
att ungdomarna i mycket mindre omfattning empatiskt identifiera
de sig med den engelsktalande än med afrikaansgruppen. I förhål
lande endast till sin egen ursprungsgrupp uppvisade de höga vär
den av empatisk identifikation men mycket litet av konfliktfyllda 
relationer. Denna studie visade bl a hur dessa ungdomars identifi
kationer sträckte sig över både etniska och rasmässiga gränser, vil
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ket resulterade i identiteter som var hotade i sina grundvalar (enl 
den indelning som Weinreich använder sig av i slutklassifikation- 
erna).
4) Anorexia nervosa -patienter
Weinreich (1985a) omnämner i korthet en engelsk undersökning 
(Harris 1980) som med hjälp av ISA undersökte ungdomar med 
symptom på anorexia nervosa. Slutsatsen av denna studie var att 
unga anorektiska kvinnors identitetsutveckling tenderade att ha 
motsatt riktning jämfört med den normala. Med avseende på Wein- 
reichs klassifikation av identitetsvarianter befann sig dessa kvin
nor i ett tillstånd av identitetskris kombinerat med en minskande 
självvärdering. Jämfört med kontrollgruppen kännetecknades des
sa patienter av en signifikant högre nivå av identifikationskonflikt 
utifrån ett metaperspektiv förankrat i modern (dvs "jag som min 
mamma uppfattar mig"). De tycktes anse att deras mammor både 
uppfattade dem negativt och samtidigt i hög grad bekräftade deras 
egen nuvarande självbild. Slutsatsen var att de skulle förbli oför
mögna att utvecklas i riktning mot en större känslomässig mognad 
så länge de förblev i känslomässigt täta relationer (hög grad av 
ego-engagemang) med sina mödrar, vilka motverkat deras försök 
att utveckla en egen identitet. Weinreich genomför inte någon dis
kussion av metodologiska frågeställningar i samband med denna 
undersökning.

5) Manliga kriminella i Belfast

I en undersökning av manliga kriminella i Belfast 1981 fann Gil
lespie (citerad i Weinreich 1985a) att kriminella i trettonårsåldem 
uppvisade en högre grad av identifikationskonflikt med sina föräld
rar, än en kontrollgrupp av icke-kriminella. Vid femton års ålder 
hade denna tendens förstärkts: den kriminella gruppen uppvisade 
en ännu högre grad av identifikationskonflikter som gällde såväl 
deras föräldrar som andra auktoritetsfigurer, medan den icke-kri- 
minella gruppen uppvisade en allmänt sett normal identitetsutveck
ling. Det bör emellertid påpekas här att ISA-resultaten i huvudsak
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är att betrakta som deskriptiva, åtminstone när metoden används i 
tvärsnittsstudier. Man kan således på gmndval av denna undersök
ning inte uttala sig om orsaksrelationer, t ex huruvida identifika- 
tionskonflikter med föräldrarna föregått respektive varit en kon
sekvens av det kriminella beteendet.
6) Två generationer svensk- respektive finsktaiande finnar i 

Helsingfors.

Liebkind (Liebkind 1984, Weinreich 1985a) utförde 1982 en om
fattande undersökning av svensk- resp finsktalande ungdomar och 
deras föräldrar. Hon fann bl a att de individer som identifierade sig 
själva som tvåspråkiga uppvisade en högre grad av identitetsdiffu- 
sion än de som definierade sig som antingen svensktalande eller 
finskktalande. Med andra ord hade de som inte ville uppfatta sig 
själva som tillhörande någon av de två grupperna mer diffusa iden
titeter än de som önskade tillhöra en grupp. I praktiken var de fles
ta av dem svensktalande finnar och deras högre grad av känslomäs
siga identifikationer med finnar resulterade också i mer omfattan
de identifikationskonflikter med de sistnämda. Förklaringen till att 
de svensktalande finnarna kännetecknas av ett motstånd mot att 
identifiera sig med finnar är enligt Liebkind att en sådan identifi
kation leder till större konflikter.

7) Identitetsutveckling hos barn.
En studie som inte är en regelrätt tillämpning av ISA men som i 
viss utsträckning använt sig av och även modifierat vissa idéer i 
ISA är Ouvinen-Birgerstams "Identitetsutveckling hos barn - en 
jämförelse mellan finska, jugoslaviska och svenska barn" (1984). 
Hon har bl a gjort ett försök att utveckla ett skattningsschema spe
ciellt anpassat för studier av små barn. Formuläret består av ett 
stort antal påståenden om den egna personen och barnet ombeds 
att ställning till hur väl det tycker att de stämmer med hur det upp
lever sig självt. Detta formulär utgör endast ett inslag i en under
sökning som i övrigt innehåller flera andra ansatser som metodo- 
logiskt väsentligt avviker från ISA.
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DEL II. FALLSTUDIER MED ISA

4. Urvalet av intervjupersoner

Antalet intervjupersoner i den empiriska delen av denna studie var 
sex. Vid valet av intervjupersoner har vi inte utgått från några spe
ciella kriterier, utom att vi i möjligaste mån för sökt få personer 
med något skiftande bakgrunder. Åldern varierade mellan 21 och 
38 år. Av de sex intervjuade är en att betrakta som "riktig" invan
drare och en som tillhörande en invandrarfamilj (ena föräldern in
vandrare). De övriga fyra hade en helt svensk bakgrund. Två var 
män, de övriga fyra kvinnor.

Fyra personer hade tjänstemannayrken med gedigna högsko
leutbildningar i bakgrunden. En var studerande på gymnasienivå 
och en hade en blandad teknisk och konstnärlig högskoleutbild
ning. Intervjupersonerna var således att betrakta som relativt välut
bildade.

Det visade sig att intervjupersonernas likartade bakgrund 
medförde att både intervjuerna och skattningsformulären blev gan
ska lika. Tydliga skillnader fanns mellan de två personerna med 
invandrarbakgrund och de fyra med helt svensk bakgrund. Dessa 
skillnader avspeglade sig i arten av objekt och constructs. En vik
tig omständighet i vår studie var intervjupersonernas välvilliga in
ställning till undersökningen. Det medförde av allt att döma att de 
ansträngt sig extra mycket för att fullfölja våra direktiv.

När det gäller tids- och arbetsinsatsaspekten på undersök
ningar med ISA är detta viktigt att lägga på minnet, eftersom även 
dessa välvilligt inställda intervjupersoner ansåg att både intervjun 
och skattningsformuläret var ganska ansträngande. Det är önskvärt 
att både omfånget på formuläret och i viss mån även på intervjun 
hålls inom rimliga gränser. Den rent individuellt utformade inter
vjun och formuläret upplevs troligtvis som något mer personligt 
känsliga för individen än den standardiserade varianten vid grupp- 
jämförande studier.

När vi sökt intervjupersoner har vi, oftast per telefon, gett 
dem en första presentation av undersökningen, där vi underströk
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att syftet var att studera metoden och inte intervjupersonerna. Detta 
kan ha gjort det lättare för dem att medverka i undersökningen. 
Det presenterade syftet med undersökningen verkade vara en 
mycket viktig aspekt för intervjupersonerna när de tog ställning 
till sin medverkan.

5. Beskrivning av intervjuerna

Vid intervjuerna och vid ifyllning av formulären har vi antingen 
stämt träff hemma hos intervjupersonen eller hemma hos någon av 
oss. Intervjupersonen har fått välja plats. Intervjuerna har tagit 
mellan 11/2 och 2 timmar i effektiv tid och spelades in på band. 
Vi har därvidlag utgått från den guide som finns i Weinreichs 
"Manual for Identity Exploration using Personal Constructs". Vi- 
har modifierat den genom att lägga till och ta bort frågor, men hu
vudstrukturen är intakt med en uppdelning i ett antal huvudavdel
ningar (se appendix ). Dessa är:

A: skola, arbete, kvalifikationer och arbetsförhållanden
B: bakgrund: familjeliv, signifikanta händelser och förändringar i 

uppväxtvillkor
C: nuet - vänner och andra
D: nuet - relationer till motsatt kön
E: nuet -föräldrar
F: nuet - självet
G: framtiden - självet
H: socialisation
I: begränsningar
J: syn på samhället
K: avslutning
Vid den första intervjun försökte vi att exakt följa intervjuguiden. 
Redan i början av intervjun gav dock respondenten svar på flera 
senare frågor. Följdfrågor blev naturliga och i viss mån blev vi 
tvungna att frångå guidens uppläggning. Vid de följande intervju
erna har vi följt intervjuguiden på ett friare sätt. Vi har i stora drag
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följt huvudområdena (A-K), däremot har vi spontant lagt till lämp
liga följdfrågor, slopat vissa frågor och i viss mån ändrat ordnings
följden. För att få en förtroendefull stämning och för att göra inter
vjun praktiskt genomförbar har det varit nödvändigt att vid varje 
intervjutillfälle så långt som möjligt anpassa intervjun till den ak
tuella personen.

Det visade sig också ganska snart att det är fördelaktigt att 
före intervjun skaffa sig en allmän bild av intervjupersonens socia
la och kulturella bakgrund. Om man t ex intervjuar en jugoslavisk 
invandrare kan det underlätta avsevärt om man har en viss kun
skap om de olika etniska, religiösa och politiska grupper som finns 
i Jugoslavien. De sex intervjuerna i undersökningen har alla endast 
utgått från intervjupersonen själv. Förutom att vissa standardise
rade obligatoriska objekt funnits med har intervjuerna fått en rent 
individuell inriktning. Man bör således inte utan vidare överföra 
erfarenheterna från dessa intervjuer till situationer där syftet är att 
konstruera standardiserade gruppformulär.

6. Konstruktion av formulären
6.1 Beskrivning av formulärets innehåll.
Formuläret hade följande delar:
a) Ett inledande biografiskt datablad med plats för uppgifter om 
respondentens ålder, kön, arbete etc. Utformningen av denna över
ensstämmer med det som finns i Weinreichs "South African Stu
dy" (Weinreich m fl 1986b).

b) Därefter följer instruktion för skattning av objekt på constructs. 
Vi har använt oss av två olika instruktioner - en kortare som i 
stort överensstämmer med det som finns i "South African Study" 
och en utförligare, som vi utformat själva. Respondenterna har 
först fått läsa det kortare för att se om det gav dem tillräcklig för
ståelse av formuläret. Därefter har de läst det längre alternativet 
och fått ge synpunkter på det.

En sammanställning av respondenternas synpunkter visar 
att det kortare formuläret ibland är otillräckligt. Samtidigt har det 
längre visat sig alltför grundligt, respondenterna har inte varit mo

52



tiverade att studera en längre instruktion. De har varit otåliga inför 
att få se själva formuläret så snabbt som möjligt. Det förefaller 
rimligt med tanke på att respondenterna, trots att de sade att de 
hade förstått instruktionen ändå uttryckte att det var först vid åsyn
en av formuläret som detta blev begripligt för dem. Vår slutsats är 
att man först bör använda den kortare instruktionen och komplet
tera den med en muntlig förklaring där så behövs. Vi utgår alltså 
ifrån att den som administrerar formuläret är närvarande när re- 
spondenten fyller i formuläret. Tillsammans med instruktionen 
finns ett provexempel som respondenterna har fått skatta.
c) Därefter följer skattningsformuläret för objekt och constructs. 
Utformningen följer den i Weinreichs ISA-manual. Objekten ("en
tities") står i en kolumn till vänster på varje sida, de bipolära cons- 
tructen står utskrivna ett och ett på varje skattningsblad, längst 
upp på bladet. Skattnings skalan var 9-gradig med 0 i mitten (se 
bilagorna 5 och 6). För att bättre utröna hur utformningen av for
muläret påverkar skattningarna har respondenterna vid ett senare 
skattningstillfälle fått skatta ett spegelvänt formulär. Denna ver
sion innebär att det på varje sida finns ett objekt längst upp på bla
det som skattas i förhållande till samtliga constructs som står upp
ställda nedanför (se bilaga 6) på samma sätt som objekten i Wein
reichs ursprungliga formulär.

d) Efter själva skattningsformuläret följer ett särskilt formulär för 
"egen skattning av objekten", där respondenten på en femgradig 
skala får skatta hur pass viktiga de olika objekten är för ho
nom/henne. Utformningen följer anvisningarna i Weinreich 1986 
b. Denna del är inte obligatorisk men kan vara intressant att ha 
med för en jämförelse mellan respondentens egna skattningar av 
"ego-engagemang" i objekten och de värden som räknas ut av 
IDEXIDIO-programmet.

e) Det finns även en möjlighet att be respondenten att på liknande 
sätt skatta hur pass viktiga de olika constructs är för honom. I vårt 
formulär har vi inte använt oss av den möjligheten av den enkla 
anledningen att Weinreichs instruktioner i manualen är något
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dunkla. Det finns t ex inget konkret exempel på hur en sådan skatt
ning kunde se ut och vilken roll den skulle spela i analysen av da
ta. Det förefaller dock som om egen skattning av ego-engagemang 
i constructs spelar viss roll i några av de index som programmet 
räknar ut. Om inga empiriska värden föreligger sätter programmet 
automatiskt in "3" som "dummy value".

6.2 Hur väljer man objekt?
6.2.1 Principiella utgångspunkter samt svårigheter vid for

mulering av objekten.

Enligt Weinreich (1985b) består det första steget i valet av objekt i 
att man sammanställer en lista över alla de individer, grupper av 
människor, institutioner, symboler och fasetter av självet som om
nämns i intervjun. Från denna sammanställning kan man sedan väl
ja ut de "signifikanta andra" och fasetter av självuppfattningen (för
utom de obligatoriska) som bedöms som speciellt relevanta och 
"laddade" i individens liv. Det är dessa som blir "objekten" i for
muläret. Vi har följt dessa anvisningar i våra intervjuer. Nedan ges 
ett fragment av en sådan sammanställning från intervjumaterialet:

fd  chef 
skolkamrater 
mamma 
pappa
vänner i utlandet 
bror
morfar och mormor
moster
halvsyskon
grekiskt-ortodoxa kyrkan
en människa jag träffade som hade det mycket svårt 
fd  pojkvän
en människa som bor i Europa men som är statslös
jag skulle vilja vara som ...
grannarna
Av detta utdrag framgår att det mest rör sig om konkreta personer.
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I intervjuerna har respondenterna ytterst sällan nämnt yttre sym
boler och institutioner som speciellt viktiga. I det här fallet kan 
man hänföra grekiskt-ortodoxa kyrkan till den gruppen. Eftersom 
vi i intervjun berört "fasetter av självuppfattningen" i den standar
diserade formen - "jag som jag skulle vilja vara", "jag som jag var 
förut", jag som ... uppfattar mig " (se nedan) - har det huvudsakli
gen handlat om att avgöra i förhållande till vilka personer eller 
grupper som viktiga delar av självet aktiveras. Sådan information 
går inte att utläsa ur den här sammanställningen utan kräver att 
man går tillbaka till vad respondenten i intervjun beskrev som vik
tigt och även försöker tolka andra reaktioner när vissa saker kom 
på tal, t ex intonation, icke-verbala reaktioner och liknande.

I flera intervjuer har respondenterna berättat hur viktigt det 
har varit hur föräldrarna uppfattat dem. Detta tyder på att meta- 
perspektivet på självet "jag som mina föräldrar uppfattar mig" är 
viktigt för individens självuppfattning och bör därför tas med som 
ett av objekten. Om antalet "kandidater" till objekt som framkom
mer i intervjun överstiger 20 är det knappast möjligt att ta med 
dem alla i formuläret, som skulle bli allt för betungande att fylla i, 
även om IDEXIDIO-programmet har plats för 50 objekt. Wein- 
reich (1985b) ger några kriterier som vägledning vid val av objekt 
till formuläret:
a) Eftersom identiteten även består i del-identifikationer med and
ra människor, måste det finnas en rimlig balans mellan de objekt 
som utgörs av andra människor, grupper, institutioner eller sym
boler och de objekt som utgörs av fasetter av självuppfattningen. 
Om man inkluderar alltför många aspekter av självet i uppsätt
ningen av objekt, kan detta medföra att vissa för individens identi- 
tetsutveckling viktiga objekt i den sociala omvärlden inte blir till
räckligt uppmärksammade.
b) Det finns objekt som är så viktiga att det av intervjumaterialet 
klart framgår att de måste inkluderas. Samtidigt kan det finnas an
dra objekt som representerar viktiga faktorer i personens allmänna 
bakgrund, som vid första anblick inte framstår som så viktiga i in
tervjun. Det kan vara fruktbart att trots det lyfta fram dem efter

55



som de möjligtvis ytterligare bidrar till nyanseringen av den bild 
av respondentens identifikationsmönster som förmedlas av skatt
ningarna.
c) Vissa objekt är obligatoriska. Dessa är:

1) nuvarande självbild ("jag som jag är nu");
2) ideal självbild ("jag som jag skulle vilja vara");
3) tidigare självbild ("jag som jag var förut");
4) uppskattad person ("en människa jag beundrar");
5) illa omtyckt person ("en människa jag tycker illa om").

Dessa objekt måste alltid inkluderas i varje formulär, oavsett om 
undersökningen inriktar sig på fallstudier eller på gruppjämförel
ser samt oberoende av vilka objekt som i övrigt fram kommer un
der intervjun (se även avsnitt 3.3).

Om man utgår från punkt a) ovan och granskar uppsättning
en av objekt utifrån intervju 1, kan man fråga sig om det inte här 
föreligger en alltför stark dominans av objekt som utgörs av faset
ter av självuppfattningen. Förutom de tre obligatoriska finns det 
ytterligare sju objekt av typen "metaperspektiv på självet". I detta 
fall ansåg intervjupersonen själv att antalet objekt var för stort och 
att det därför blev svårt att hålla isär dem när de följde efter va
randra i formuläret.

I det första formuläret är antalet objekt större än i de följan
de intervjuerna. Det är troligt att detta har medfört att det till slut 
blev svårt för intervjupersonen att i sina tankar särskilja de olika 
objekten. Det skattades också på ett likartat sätt på constructs. Av 
allt att döma hade det här varit lämpligt att för balansens skull re
ducera dels det totala antalet objekt, dels antalet objekt som syftar 
på fasetter av självbilden. Av detta skäl är antalet objekt relaterade 
till självet färre i de följande formulären.

Svårigheten att välja ut de viktigaste metaperspektiven på 
självet kvarstår dock. Intervjupersonerna påpekade genomgående 
att de fann det svårt att se på sig själva på ett så förenklat och sche
matiskt sätt som formulären suggererar. De ville förmedla en mer 
komplex bild av sig själva. Det önskvärda i att intervjupersonerna
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skall kunna ge en så nyanserad och komplex bild som möjligt av 
sig själva kolliderar uppenbarligen med kravet att formuläret skall 
vara rimligt enkelt och inte alltför arbetskrävande.

Weinreich formulerar de rekommenderade metaperspektiv- 
en på självet på följande sätt: "själv för andra", "själv för den egna 
gruppen" (ingruppen) och "själv för den andra gruppen" (utgrup- 
pen). Omsatt i konkreta objekt i skattningsformuläret kan dessa 
metaperspektiv se ut så här: "jag som (min mor) ser mig"; "jag 
som (svenskarna) ser mig"; "jag som (finnarna) ser mig" och lik
nande. Det är troligt att sådana distinktioner i grupptermer kan va
ra relativt tydliga i ett samhälle som det nordirländska med dess 
tydliga religiösa och politiska grupperingar. När det gäller inter
vjupersonerna i vår undersökning var det oftast svårt att hitta klara 
indikationer på sådana kategoriseringar.

Då dessa metaperspektiv på självet i förhållande till grupper 
inte är obligatoriska i formuläret, bör användningen av dem styras 
av undersökningens inriktning. Vid studier av t ex invandrare och 
minoriteter är dessa distinktioner oftast mycket aktuella och inte 
sällan laddade. I andra fall står det forskaren fritt att använda såda
na metaperspektiv som förefaller mest adekvata för den person 
som undersöks. Så har också skett i de formulär som vi konstrue
rat på grundval av våra intervjuer. I intervju 1 innebär detta t ex att 
"själv för andra" blev "jag som mina vänner uppfattar mig"; "själv 
för den egna gruppen" blev "jag som mina föräldrar uppfattar 
mig"; och "själv för den andra gruppen" blev "jag som människor i 
allmänhet uppfattar mig".

Vissa av de objekt vi valt till formulären var så formulerade 
att respondentema hade svårigheter att relatera dem till de bipolära 
constructs. Ett sådant objekt var "massmedia", som återfinns i in
tervju 1. Begreppet syftade på den idémässiga påverkan som re- 
spondenten ansåg sig få från massmedia. På fråga H:2: "Var har 
du fått dina idéer ifrån?" uppgav respondenten att massmedia var 
en så viktig källa att vi drog slutsatsen att massmedia borde ingå i 
objektuppsättningen i formuläret. För att göra objektet användbart 
hade det varit nödvändigt att ge det en mer personlig prägel: Vad
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är det med massmedia som verkligen berör respondenten? Är det 
vissa åsikter? Eller är det att inte kunna få åsikterna från något an
nat håll?

Liknande oklara formuleringar finns i de första intervjuer
na: "ungdomshemmet", "psykiatriska kliniken", "ensamboende", 
"samboende", "äldre människor", "min skoltid". Alla dessa visade 
sig tydligt vara svåra för respondenten att meningsfullt relatera till 
constructs. Det väsentliga vid val av objekt är framförallt att de 
måste vara värderings- och känslomässigt "laddade" för responden
ten samt att det i intervjun måste finnas indikationer på att respon
denten har positiva eller negativa identifikationer med objekten. 
Av dessa skäl kan inte abstrakta objekt, t ex "musik" eller "de
mokrati" vara meningsfulla i ett ISA-formulär. Däremot kan det 
respondenten säger kring sådana objekt i intervjun ge underlag för 
formulering av constructs.

I intervju 5 finns två objekt (5 och 17) som berör respon- 
dentens anknytning till ett "statslöst Europa" ("jag som icke-sven- 
ska européer uppfattar mig", "människor med starka känslomässi
ga rötter i flera europeiska länder"). Bakgrunden är att responden- 
tens ena förälder är vad vi har kallat "statslös europé" som invand
rat till Sverige. Det framkom tydligt i intervjun att denna bakgrund 
var mycket viktig för respondenten. Respondenten själv var 
svensk men hade samtidigt så starka känslomässiga rötter i flera 
europeiska länder att de kunde betraktas som signifikanta för hans 
identitet. Samtidigt är begreppet "människor med starka känslo
mässiga rötter i ..." ganska oklart. Det finns ingen tydlig sådan 
grupp som det vore lätt att relatera sig till och mycket riktigt ansåg 
respondenten att objekten var svåra att förhålla sig personligt till. 
Det hade således varit mera adekvat att betrakta detta besvärliga 
begrepp som ett attribut hos föräldern. Detta visar återigen att ob
jekten måste formuleras så konkret som möjligt.

Om man granskar hur respondenten själv har skattat dessa 
två objekt med avseende på ego-engagemang visar det sig att ob
jekt 21, "jag som jag är med känslomässiga européer", får lägst 
markering, dvs 1. Objekt 17, "människor med starka känslomäs
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siga rötter i flera europeiska länder", får något högre markering, 
dvs 2. Detta framträder även om man granskar hur respondenten 
skattat dessa objekt i förhållande till constructs. Objekt 17 får där 
oftare skattningar som tydligt avviker från nollpunkten. Ett genom
gående drag i resultaten är att respondenterna när det gäller egen 
skattning av ego-engagemang i objekten i flera fall skattat dessa 
lågt, t ex "minst viktig för dig", "mindre viktig för dig", samtidigt 
som datoranalysen gett höga värden på indexet för ego-involve- 
ment i samma objekt. Det finns alltså i dessa fall en diskrepans 
mellan hur respondenten själv bedömer hur viktiga objekten är för 
honom och hur han i realiteten förhåller sig till objekten ifråga, 
detta under förutsättning att det index för ego-engagemang som 
Weinreich byggt in i IDEXIDIO-programmet har hög validitet. 
För objektet "en människa jag tycker illa om" är denna diskrepans 
mest uttalad. Genomgående skattar respondenterna detta objekt 
väsentligt lägre än det värde på ego-involvement-indexet som pro
grammet räknat ut. En trolig förklaring kan vara att respondenter
na själva inte vill att en människa de tycker illa om skall påverka 
dem i någon nämnvärd grad och anser därför att denna person inte 
är (eller inte bör vara) viktig för dem. I stället är det de positiva 
egenskaperna och förebilderna som de vill uppfatta som viktiga. 
Detta bekräftas av att objektet "en människa jag tycker bra om" 
genomgående skattas högt med avseende på index-värdet för ego- 
involvement.

6.2.2 Ordningsföljd vid presentation av objekten

När man har bestämt vilka objekt som skall användas i formuläret 
är det nödvändigt att fundera över den ordningsföljd de skall pre
senteras i. Observera att objekten måste presenteras i identisk ord
ningsföljd på alla sidor i formuläret. Weinreich (1985b) påpekar 
att om man låt oss säga bestämmer denna ordningsföljd slumpmäs
sigt kan detta medföra att respondenten kommer att kastas t ex 
från en lösryckt facett av självbilden till en namngiven familjemed
lem, vilket kan innebära onödiga påfrestningar vid skattningen. Å 
andra sidan kan oönskade "halo"-effekter ge upphov till liknande 
skattningar av flera likartade angränsande objekt. Följaktligen bör
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man lägga ned viss omsorg på utformningen av ordningsföljden. 
Företrädesvis bör en viss typ av objekt presenteras tillsammans 
(t ex objekt som hänsyftar till familjemedlemmar eller till aspekter 
av självbilden). På så sätt kan man underlätta för respondenten att 
i tur och ordning fokusera uppmärksamheten på olika sammanhän
gande områden. Weinreich anser att det kan vara fördelaktigt att 
mellan sådana områden lägga in enskilda objekt för att avgränsa 
dem tydligare från varandra och hjälpa respondenten att förflytta 
sina tankar.

I de sex formulären har vi placerat de obligatoriska objekt
en högst upp på listan. Därefter följer en rad varierande objekt. 
Området efter de obligatoriska objekten omfattar objekt som syftar 
på nära familjemedlemmar, dvs mor, far, bror etc. Därefter har vi i 
vissa fall placerat "en bra vän", i andra fall har vi brutit upp områ
desindelningen. Andra, mer allmänt inriktade objekt är "kvinnor i 
tidigare förhållanden", "arbetskamrater", "svenskar" och speciella 
begrepp som "grekiskt-ortodoxa kyrkan". På slutet har vi placerat 
alternativa situerade självbilder (alternative current selves, CSE) 
som formuleras enligt mönstret "jag som jag är med ...". Respon- 
denternas reaktioner på ordningsföljden hos objekten tyder på att 
en klarare indelning i olika områden än den vi haft i flera fall vore 
att föredra.

Innan data från formuläret kan matas in i programmet 
EDEXIDIO måste man föra in alla objekt i en "kodningsnyckel" på 
ett förtryckt formulär, där "print positions" och "original posi
tions" för de olika objekten specificeras. "Print positions" numre
rar objekten för datoranalysen och är förtryckta på formuläret. 
"Original positions" avser objektens plats i skattningsformuläret. 
Vid överföringen till detta formulär är det möjligt att skriva in ob
jekten i valfri ordningsföljd med undantag av de 5 obligatoriska 
som är tryckta på formuläret och alltid måste ha samma "print po
sition".

I en ISA-studie av sydafrikanska svarta ungdomar (Wein
reich m fl 1986a) användes t ex följande ordningsföljd av objekten 
i skattningsformuläret: först föräldrar, sedan andra personer och
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grupper och till sist de olika aspekterna på självbilden. Fördelen 
med en sådan uppläggning kan vara att det är lättare för respon- 
denten att börja med att skatta mor, far, sedan övriga objekt och 
till sist de olika aspekterna av självbilden. Denna ordningsföljd 
tycks motsvara den naturliga ordningsföljden i intervjuerna: re- 
spondentema definierar sig själva genom att först prata om föräld
rarna, sedan om vänner osv.

En fördel med den placering av de till självet relaterade ob
jekten som vi använt i våra formulär - de obligatoriska i början 
och de alternativa situerade självbilderna på slutet - kan vara att 
sjoket av de till självet relaterade objekten upplevs som mindre 
kompakt. Respondenterna tyckte att de inte orkade med alltför 
många sådana objekt intill varandra och fann det svårt att särskilja 
deras olika betydelser (vilket givetvis även kunde bero på att ob
jekten antingen var irrelevanta eller oklart formulerade). En annan 
fördel med denna placering kan vara att den gav respondenterna 
möjbghet till djupare reflektioner över hur de skattningar de gjort 
längst ned på formuläret förhöll sig till skattningarna högst upp, 
beaktat alla de andra objekten däremellan. Vid framtida använd
ning av ISA bör man beakta dessa synpunkter vid utformningen av 
objektens ord ningsföljd på formuläret.

6.3 Hur väljer man constructs?

6.3.1 Principiella utgångspunkter samt svårigheter vid formu
lering av constructs

Det första man enligt Weinreich (1985b) bör göra vid val av con
structs är att sammanställa en lista över de egenskaper, värdering
ar, föreställningar och kännetecken som individen använder sig av 
för att karakterisera och särskilja signifikanta andra och de olika 
aspekterna på sin självbild. Det kan vara fråga om enskilda ord, 
meningar eller to m  hela stycken (t ex när det gäller ideologiska 
åsikter). Dessa kan vi kalla "kandidater" till constructs. Från denna 
sammanställning väljer man sedan ut de constructs som skall ingå 
i skattningsformuläret. Inte alla är från början bipolära och en vik-
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tig del av det förberedande arbetet är att välja lämpliga, psykolo
giskt och semantiskt adekvata motpoler. Ett exempel på en sådan 
sammanställning från intervjumaterialet är:
göra eget val
insikt i sig själv
önskan till starka relationer
nära kontakt och konfrontation
mycket omhändertagande
starka minnen från hembygden
göra allting själv
våga lita på glädjen och lyckan
behov av ömsesidig kärlek, nära relation
att bli uppskattad för den man är i verkligheten
behov av positiv bekräftelse.

Av detta utdrag kan man t ex se att flera meningar behandlar öns
kan om och innehållet i en nära relation. Man kan därför anta att 
det här handlar om en viktig och laddad dimension i responden- 
tens förhållningssätt till sig själv, till andra människor och till li
vet. Två av meningarna (göra eget val, göra allting själv) skulle 
man kunna sammanfatta under rubriken "vilja till självständighet". 
Meningen "starka minnen från hembygden" står delvis för sig 
själv, men kan kanske knytas ihop med andra meningar beroende 
på vilka minnen som åsyftas. På så sätt kan olika constructs glida 
in i varandra och kan därför sammanföras. Meningen "mycket 
omhändertagande" står också delvis vid sidan om de övriga, även 
om man kan tänka sig att viljan till självständighet sammanhänger 
med erfarenheter av att ha varit "mycket omhändertagen". På sam
ma sätt kan man hävda att meningarna "att bli uppskattad för den 
man i verkligheten är" och "behov av positiv bekräftelse" hör 
ihop. Även här kan man se likheter med flera andra meningar.

Givetvis är det endast på grundval av hela intervjun som 
man kan göra konkreta bedömningar av vilka uttryck, meningar 
och stycken som indikerar viktiga känslo- och värderingsmässiga 
dimensioner i respondentens liv. Det vore helt absurt att försöka 
ersätta den nödvändiga, psykologisk-semantiska analysen av in
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tervjumaterialet med någon mekanisk procedur av typen "ta ut alla 
värderande adjektiv". Medan objekt eller "entities" i de flesta fall 
framträder på ett naturligt och tydligt sätt i intervjumaterialet och 
därför är relativt lätta att identifiera, kräver letandet efter "kandi
dater" till constructs betydligt större psykologisk och språklig ly
hördhet, känslighet och fantasi.

Weinreich (1985b) anger några principiella utgångspunkter 
vid val av constructs:
a) Det bör helst inte finnas några constructs som tydligt samman
faller med varandra, dvs är synonyma.
b) Uppsättningen av constructs bör vara en väl genomtänkt bland
ning av dels subtila, dels mer självklara constructs. I skattnings- 
formuläret bör individen ges möjlighet att visa nyanser i sina före
ställningar om sig själv och andra.

c) Constructs bör meningsfullt kunna relateras till de utvalda 
objekten - respondenten bör i största möjliga utsträckning finna att 
de är relevanta för beskrivning av alla objekt, såväl aspekter på 
självet som de signifikanta andra.

I skattningsformuläret bör detta yttra sig genom inga eller ytterst 
få noll-markeringar. Innan man fått en viss träning i att ur ett in
tervjumaterial plocka ut adekvata constructs är dessa kriterier 
långtifrån enkla att efterleva, vilket förklarar varför vi vid bearbet
ningen av våra första intervjuer formulerat flera constructs som i 
viss mån sammanfaller med varandra. Ett exempel härpå finns i 
intervju 1, construct? och 13:

1:7 "osäker och anpassar sig "självsäker och står upp
utan att stå uppför ___ för egen självständighet"
egen självständighet"

1:13 "anpassar sig istället __  "vågar ta konflikter
för att ta konflikter" med andra "

Det semantiska innehållet i dessa båda constructs står mycket nära 
varandra och man frågar sig om de kan anses vara alltför synony
ma för att vara användbara som två separata constructs. Respon-
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dentens skattningar av idealjaget på dessa constructs visar att han 
värderar den högra polen som positiv i båda fallen. Spontant är det 
också dessa två poler av constructs som man i dagligt tal ur värde- 
ringssynpunkt förknippar med varandra. Man kan alltså konstatera 
en viss samstämmighet i skattningar av dessa två constructs. Gran
skar man däremot resultaten mer ingående i datautskriften (bl a 
med avseende på strukturellt tryck samt positiva och negativa till
skrivna egenskaper), finner man en hel del skillnader i responden- 
tens sätt att använda de två constructs i förhållande till olika ob
jekt. Det är därför rimligt att anta att dessa två constructs trots allt 
inte är helt synonyma och ger därför respondenten möjlighet att ut
trycka delvis skilda bedömningar.
Ett annat exempel finns i intervju 1, construct 1 och 9:

1:1 "har respekt för andra "bryr sig inte om andra
människor och deras ___ människor och deras

Respondentens skattningar av idealjaget på dessa två constructs 
visar att han värderar den vänstra polen positivt i construct 1 och 
den högra positivt i construct 9. Semantiskt står också dessa poler 
nära varandra. Granskar man datautskriften mer ingående med av
seende på strukturellt tryck samt positiva och negativa tillskrivna 
egenskaper (som ovan) för dessa båda constructs, finner man en 
mycket hög grad av samstämmighet i respondentens skattningar. 
Det är därför rimligt att anta att dessa två constructs innehållsmäs
sigt sammanfaller alltför mycket för att försvara sin existens som 
separata bedömningsdimensioner.

Båda dessa exempel klargör också vikten av att mycket no
ga analysera constructs betydelse för respondenten. Man kan t ex 
tänka sig att två constructs används på exakt identiskt sätt, dvs alla 
objekt skattas på exakt samma skalsteg, constructs får samma skatt-

åsikter" åsikter"

1:9 "inskränkt och 
intolerant"

"tolerant och öppen in
för andra människors 
handlingar och beteende"
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ningar av ego-involvement, polerna får samma polaritet osv, men 
att deras semantiska innehåll ändå är helt olika. En total överens
stämmelse mellan hur respondenten har skattat två skilda con
structs på den nio-gradiga skalan säger i detta fall ingenting om 
den semantiska överlappningen mellan dessa. För att avgöra detta 
krävs dels en semantisk analys av constructs ifråga, dels att man 
tillfrågar respondenten om hans uppfattning

Utgångspunkterna b) och c) ovan berör ett av kärnproblem
en med ISA-metoden: att få fram de constructs som möjliggör för 
respondenten att i formuläret uttrycka de centrala dimensionerna 
och nyanserna i sin identitet. Ett grundläggande problem härvidlag 
är givetvis svårigheten att bilda sig en adekvat uppfattning om 
personens liv och bakgrund. Det är viktigt att fråga sig om man 
verkligen lyckats fånga de på djupet mest relevanta constructs, el
ler om man i stället fått upp de mest lättillgängliga och ytliga före
ställningarna om självet och om signifikanta andra. Vad får det 
t ex för konsekvenser om vissa för individen viktiga personer eller 
grupper av olika anledningar inte blir kända i intervjun? Skulle 
man formulera andra constructs om dessa viktiga personer eller 
grupper var kända? Dessa frågor kretsar kring svårigheten att få 
fram relevant och djupgående information i intervjun. Då denna 
information sällan är entydig tillkommer även tolkningsproblem.

Vid bearbetningen av intervjuerna har vi tolkat det som 
Weinreich kallar "subtila" constructs som constructs vilka ger re
spondenten möjlighet att uttrycka mer specifikt egna, idiosynkra- 
tiska föreställningar jämfört med andra, mer självklara och allmän
giltiga dito. I skattningsformulären finns en mängd exempel på 
vad vi sålunda hänför till "subtila" constructs:

4:10 strävar efter det strävar efter ett hektiskt
"goda lilla livet" och ombytligt liv

4:12 är falsk inför sig är sann inför sig själv
själv och andra och andra

5:7 kan inte säga ifrån kan säga ifrån på ett
på ett konstruktivt sätt konstruktivt sätt
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6:10 tycker det är viktigt 
att bli accepterad för 
den man är

tycker inte det är viktigt 
att bli accepterad för 
den man är

1:11 arbetar i det tysta 
på ett självklart sätt

vågar vidga gränserna för 
sig själv och andra

Vissa av de constructs som vi hänför till de subtila utgår mycket 
specifikt och idiosynkratiskt från respektive intervju och kan där
för vara oklara i ett annat sammanhang. Exempel härpå är 4:10 
och 1:11 ovan. Vid utformning av mer standardiserade skattnings- 
instrument blir därför sådana constructs oanvändbara.
Exempel på mera självklara och allmängiltiga constructs är:

4:3 är osjälvständig ___ är självständig

4:5 har yrkesstolthet ___ har brist på yrkesstolthet

4:6 har starka rötter ___ har inga rötter i
i Tornedalen Tornedalen

4:8 vågar ta konflikt ___ vågar inte ta konflikt

5:2 är religiös ___ är inte religiös
Av skattningsformulären har vi inte kunnat dra några klara slutsat
ser om fördelningen mellan "subtila" och självklara constructs. En 
ökning av andelen "subtila" constructs förefaller göra det mer krä
vande att fylla i formuläret. Detta kan bero på att det har funnits en 
oklar tanke hos respondenten eller hos forskaren. Därför är det vik
tigt att särskilt vid formuleringen av "subtila" constructs ha i åtan
ke vad det är man vill uttrycka med varje construct. Det finns såle
des en mängd tolkningsproblem i samband med formulering av 
constructs.

Utifrån de kunskaper vi erhållit om respondenten i intervjun 
har vi vid utformandet av constructs kunnat formulera dem så att 
vi med mycket stor sannolikhet kunnat förutsäga respondentens 
skattningar. Construct 4:6 (se ovan) är ett sådant exempel. Med
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tanke på att respondenten var uppvuxen i Tomedalen och klart och 
tydligt uttryckte sina starka känslomässiga band med orten var 
skattningarna för många objekt mycket förutsägbara. Därmed inte 
sagt att constructet är felaktigt eller onödigt i sammanhanget, men 
det visar på en eventuell svaghet i skattningsproceduren när det gäl
ler den styrande roll som constructs spelar därvidlag.

Samma construct kan också ur en annan synvinkel ses som 
exempel på hur man med olika formuleringar kan styra responden
ten. Formuleringen "har starka rötter i Tornedalen" kan sägas vara 
ett sätt att i allmänna termer uttrycka en tillhörighet. En alternativ 
formulering skulle kunna vara: "har starkt behov av att se sig själv 
som tornedalsbo". Denna formulering leder respondenten mer be
stämt till att ange hur viktig tillhörigheten till Tomedalen är i hans 
- eller någon annan persons - identitet. Samtidigt är det mycket 
möjligt att skattningarna skulle bli likartade, trots att respondenten 
lade in olika innehåll i respektive svar. Denna distinktion kan allt
så mycket väl ge upphov till ett och samma värde i databehandling
en, vilket leder till att en nyans går förlorad.

En styrande påverkan kan även äga mm när den innebörd 
forskaren tillskriver ett construct inte sammanfaller med respon- 
dentens sätt att uppfatta det. Ett exempel härpå är constructet

5:20 har svagt behov av har starkt behov av att
att kunna tala flera ___ kunna tala flera
europeiska språk europeiska språk

Då respondenten talade flera europeiska språk flytande och hade 
starka rötter i dessa språks ursprungsländer antog vi att det skulle 
vara naturligt för henne att skatta sig själv nära den högra polen. I 
själva verket tolkade respondenten det rakt motsatt. Eftersom hon 
redan talade så många språk flytande, tyckte hon att hon jämfört 
med andra människor hade ett relativt svagt behov att tala euro
peiska språk. Att hon kunde språken uppfattade hon mer som en 
naturlig del av henne själv än som ett behov. Följaktligen skattade 
hon sig själv nära den vänstra polen. Svårigheten med skattningen 
i detta sammanhang kan också bero på att "behov" var ett inadek-
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vat uttryck här, vilket inte var respondentens fel. Man kunde ha 
formulerat det så här: "Anser det vara viktigt att kunna tala

I datoranalysen avspeglas detta bl a i att construct 5:20 har 
ett värde på indexet för strukturellt tryck som väsentligt ligger un
der övriga constructs värden, vilket tyder på att det använts på ett 
"dissonant" eller inkonsekvent sätt med avseende på värdepolari
tet. I det här fallet är det alltså inte så att respondenten inte kan re
latera ett construct till ett objekt, utan istället att hon förstår det 
annorlunda än vi hade tänkt oss.

Förutom constructs som genom sin utformning styr respon
dentens skattning i en viss riktning kan det finnas fall när ett con
struct inte kan sägas vara ett entydigt motsatspar. Två exempel på 
detta är:

1:11 arbetar i det tysta på ___  vågar vidga gränserna för
ett självklart sätt sig själv och andra

5:13 har behov av en fast ___  har behov av att flacka
punkt i tillvaron omkring

I båda fallen tycks det oss möjligt att en och samma person kan 
förknippa sina positiva värden med båda polerna. Det kan t ex 
mycket väl vara så att ens behov av att flacka omkring bygger på 
att man tillgodosett sitt behov av en fast punkt i tillvaron. Det kan 
därför vara tveksamt vad skattningar på sådana constructs i grund 
och botten uttrycker. I detta fall hade det varit bättre att tillgripa 
den pålitliga "räddningsplankan" vid formulering av motpoler till 
constructs och formulera motpolerna genom negation: "Har behov 
av ... - har inte behov av ...".

I vissa fall har vi även prövat mer abstrakt formulerade 
constructs. Det är tveksamt om detta är lämpligt, oftast har det vi
sat sig att det är bäst att göra constructs så personligt konkreta för 
respondenten som möjligt. Dock kan det finnas anledning att ut
trycka constructs mer indirekt eller subtilt, det kan t ex vara lättare 
för vissa personer att förknippa någon med egenskapen "intellektu
ell avstängdhet", än att direkt tillskriva någon den egenskapen, vil- 
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ket blir fallet om man formulerar detta construct mer konkret, t ex 
"är intellektuellt avstängd". Återigen är detta ett uttryck för pro
blemet att göra det möjligt för respondenten att uttrycka sina ny
anser vid skattningen.

De olika problemställningarna i samband med formulering
en av constructs som vi berört i det föregående får ses som exem
pel på en mycket kritisk punkt i hela metoden, nämligen överfö
ringen av kvalitativa rådata i intervjuerna till kvantitativa data i 
skattningsformulären. Är det i själva verket så att man i denna pro
cedur i alltför hög grad förenklar och deformerar de kvalitativa 
dimensioner som konstituerar strukturen hos en människas inre, 
fenomenella representationer av sig själv och omvärlden genom 
att tvinga in dem i kvantifieringar med hjälp av skattningsformulär- 
ets explicitgjorda, förenklade och oftast utarmade constructs? Om 
man betänker hur triviala en del av de constructs som använts i 
flera ISA-studier ter sig, är det högst befogat att fråga sig i vilken 
utsträckning de värden på olika index och den slutliga klassifika- 
tion av respondentens "identitetsvariant" som datorn printar ut gör 
rättvisa åt de grundvärden och känslor som respondenten gett ut
tryck för i intervjun.

6.3.2 Ordningsföljd och polaritet hos constructs

När man har bestämt vilka constructs som skall användas i formu
läret är det nödvändigt att också tänka igenom den ordningsföljd 
de skall presenteras i. Vi har i Weinreichs manual för ISA inte kun
nat hitta några instruktioner vad gäller ordningsföljden. Rimligt är 
då att utgå ifrån liknande anvisningar som angetts för objekten. 
Där finns framförallt tumregeln att inte stapla komplexa constructs 
på varandra, utan att i stället göra en rimlig fördelning och bland
ning av de enklare, självklara constructs och de mer komplexa, 
subtila constructs. Utgångspunkten måste vara att göra formuläret 
så lätt att förstå och fylla i som möjligt, utan att för den skull tappa 
bort det väsentliga i innehållet.

Det är tydligt att "halo"-effekter lätt uppstår om besläktade 
constructs följer på varandra. Likaså är det tydligt hur nödvändigt
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det är att variera polariteten (dvs formulärkonstruktörens egna be
dömningar av vilken pol i ett construct som är positiv och vilken 
negativ). I flera fall visade det sig att respondenterna hade svårig
heter att inte automatiskt skatta som på det närmast föregående 
constructet trots att vi ansträngt oss att variera den positiva respek
tive negativa polens riktning. Det förefaller således finnas vissa 
risker för ett "response-bias" i förhållande till constructs’ polaritet. 
Man kan också räkna med att respondenterna i sina skattningar 
omedvetet kan styras även av innehållet i constructs på så sätt att 
de antingen förstärker eller försvagar skattningarna åt ett visst håll. 
Det kan t ex vara så att respondenten övervärderar de positiva, ide
ala värdena i sina skattningar. Det motsatta förhållandet är också 
möjligt, att övervärdera motsatta värden som ett sätt att särskilja 
sig själv från andra.

7. Skattningsförfarandet
Skattningen har skett i två omgångar:

Först har vi sammanträffat med varje respondent som fått läsa ige
nom instruktionen och därefter fylla i formuläret. Vi har alltså va
rit personligen närvarande och kunnat svara på frågor och regis
trera eventuella reaktioner hos respondenten. Som regel har skatt
ningsförfarandet på detta stadium tagit minst 1 timme i anspråk.

Därefter, cirka 2 månader senare, har respondenten fått fyl
la i ytterligare två formulär. Det första av dessa var identiskt med 
det allra första formuläret. Syftet med denna upprepning var att få 
en uppfattning om reliabiliteten över tid hos skattningarna. Det 
andra av dessa, som respondenten ombetts fylla i några dagar efter 
det föregående, var till sitt innehåll identiskt med det tidigare, men 
har till sin utformning varit spegelvänt, dvs alla constructs stod till 
vänster på varje sida och endast ett objekt överst på sidan. Syftet 
med detta spegelvända formulär var att undersöka om skattningar
na påverkas när ett objekt skattas på alla constructs på en och sam
ma sida jämfört med den standarduppställning som följer Wein- 
reichs rekommendationer.
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Både respondenterna och vi själva har förvånats över den 
arbetsinsats som krävts för att fylla i formulären. Det har inte bara 
tagit lång tid i anspråk, det har också varit psykiskt krävande. Re
spondenterna har också förvånats över hur personligt präglade de
ras formulär har varit, de har uttryckt att de i hög grad har känt 
igen sig själva och de svar och frågeställningar som hade berörts i 
intervjun. De uppfattade detta som något positivt. De har i flera 
fall klart uttryckt att det kändes meningsfullt att fylla i formulären 
eftersom det gett dem vissa nya infallsvinklar på dem själva. Man 
kan säga att skattningsformulären därigenom haft en viss själv- 
terapeutisk anknytning. Det är dock viktigt att understryka att det
ta sammanhänger med att vår undersökning bestod i rena fallstu
dier där varje formulär varit individuellt utformat. När det gäller 
större undersökningar med ISA, där syftet är att göra gruppjäm
förelser och där man följaktligen måste använda standardiserade 
gruppformulär, tror vi jag att respondentemas känslomässiga enga
gemang på motsvarande sätt kommer att minska.

Det är emellertid fortfarande oklart i vilken utsträckning 
den standardisering som krävs för gruppjämförande undersökning
ar påverkar analysresultaten jämfört med de individuella och per
sonligt präglade fallstudierna. Det är t ex möjligt att ett lågt känslo- 
engagemang hos respondenten vid skattningsförfarandet tyder på 
att formuläret är alltför allmänt och därför vagt i förhållande till 
respondentens identitetsstruktur.

8. Bearbetning med datorprogrammet IDEXIDIO
8.1 Beskrivning av innehållet i datautskriften från IDEXIDIO
Efter bearbetningen av skattningsdata med dataprogrammet IDEX 
IDIO erhåller man numeriska värden för de index som tidigare har 
beskrivits i avsnittet om grunddefinitioner. Förutom numeriska vär
den på de olika index innehåller datautskriften en mängd informa
tion om innehållet i och relationen mellan respondentens olika 
skattningar. Utskriften från IDEXIDIO består av 12 sektioner med 
följande rubriker, som här återges i originalversion på engelska:
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1. Basic data
2. Ego-involvement with entities
3. Structural pressures on constructs
4. Entity construal response patterns
5. Idealistic and contra-identifications with entities
6. Evaluation of entities
7. Self-esteem
8. Current and past identifications with entities
9. Extents o f identifications, conflicts in identification and over

all identity diffusion
10. Splits in construal of current self-image and other facets of 

self
11. Splits in construal of other entities
12. Identity variants
Vi ger här en mycket kort beskrivning av innehållet i dessa sek
tioner och hänvisar i övrigt till Weinreichs manual (1980, 1983b). 
Det bör emellertid påpekas att vissa av dessa sektioner kan uteläm
nas från utskriften genom att man instruerar programmet att under
trycka "visual displays" för dessa.

Sektion 1: Basic data
Först anges antalet objekt och constructs. Om något objekt har för 
många noll-skattningar på constructs, utesluts det ur databehand
lingen. Sektionen består av tre underavdelningar:
a) "Unconverted response matrix"

En sammanställning över ingångsvärdena (skattningarna) för varje 
objekt i relation till varje construct på en 9-gradig skala utan po
laritet.

b) "Converted response matrix"
En sammanställning över värdena för varje objekt i relation till 
varje construct, men omvandlade till en skala från -4 till 4. Pola
riteten har bestämts med utgångspunkt från hur respondenten har 
skattat sin ideala självbild.
c) Dessutom finns två tabeller som anger frekvensen av respon- 
dentens olika skattningsvärden (med och utan polaritet).
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Sektion 2: Ego-involvement with entities

En tabell över värdena för ego-involvement i respektive objekt, en 
rangordning av dessa värden samt en sammanställning över hur 
respondenten själv har skattat objektens vikt för sig själv, om såda
na skattningar inkluderats i formuläret. Därefter ges ett värde för 
korrelationen mellan egna skattningar och de av programmet be
räknade värdena för egoengagemang.

Sektion 3: Structural pressures on constructs
Här ges en sammanställning över råvärden och normaliserade 
värden för strukturellt tryck på constructs.

Sektion 4: Entity Construal Response Patterns
En sammanställning av diagram som visar hur respondenten har 
skattat varje objekt med avseende på skattningarnas läge i förhål
lande till nollpunkten på de transformerade skalorna från -4 till +4.
Sektion 5: Idealistic & contra-identifications with entities
Den här sektionen delas in i tre underavdelningar:
a) Idealistiska och kontra-identifikationer
b) Idealistiska identifikationer
c) Kontra-identifikationer
Dessa tre avdelningar presenterar identifikationer med objekten 
utifrån respondentens positiva och negativa värdesystem. Den an
dra och tredje avdelningen innehåller samma information som den 
första, men där är idealistisk identifikation separerad från kontra- 
identifikation. Detta gör det möjligt att direkt avläsa i förhållande 
till vilka objekt som respondenten har idealistiska respektive kon
tra-identifikationer.

Sektion 6: Evaluation of entities
En tabell som innehåller råvärden för skattning av objekten, nor
maliserade värden för skattning av objekten samt personens ambi
valens och dissonans (ego-ambivalens) gentemot objekten.
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Sektion 7: Self-esteem 

Två värden ges:

1) ett enkelt genomsnittsvärde av "normaliserade" skattningar av 
nuvarande och tidigare självbilder med avseende på skattningarnas 
värdepolaritet (self-esteem);

2) ett vägt genomsnittsvärde utifrån ego-i nvolvement i nuvarande 
och tidigare självbilder (weighted self-esteem).
Sektion 8: Current & past identifications with entities
Här presenteras fyra tabeller för vardera nuvarande och tidigare 
identifikationer som visar på vilket sätt de positiva respektive nega
tiva attributen för de olika objekten har skattats i förhållande till 
alla constructs. Värdena vägs med värden för egen skattning av 
engagemang i constructs. Om sådana skattningar inte erhållits, be
traktas respondentens constructs som likvärdiga och får därför 
samtliga värdet 3, vilket var fallet i vår undersökning.

Sektion 9: Extents o f identification, conflicts in identification & 
overall identity diffusion
1. För det första ges i denna sektion två mått på den övergripande 
identitetsdiffusionen hos respondenten i relation till hans nuva
rande självbild.
a) Det första är ett värde som vägts med hänsyn till responden
tens självskattning av engagemanget i de objekt med vilka han har 
identifikationskonflikter.

b) I det andra ingår ytterligare en viktfaktor som inkluderar pa
rametern "remote idealization". Den beräknas utifrån den omfatt
ning i vilken respondenten idealistiskt identifierar sig med ob
jekten samtidigt som han föreställer sig sin nuvarande självbild 
som avskild (split off) från dem.
Skillnaden mellan dessa två värden är oftast liten, men det andra 
betraktas som det mått som har större validitet.

2. För det andra finns en tabell bestående av följande kolumner:
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Entity Split 
Id. confl. Ideal I.
Contra I. Remote 
Current I.
Måtten på identifikationskonflikter beräknas på grundval av mått 
på kontra- och nuvarande identifikation.

Värdena för "Split" hänför sig till beräkningar av den omfattning 
i vilken respondenten föreställer sig sin nuvarande självbild som 
avskild (split-off) från de olika objekten.
3. För det tredje presenteras här två mått på identitetsdiffusion 
som beräknats enligt samma principer som ovan, dock med den 
skillnaden att de utgår från den tidigare självbilden.

4. För det fjärde presenteras mått på dels identifikationskonflikter, 
dels graden av identifikation med objekt beräknade på grundval 
av respondentens tidigare självbild.
Sektion 10: Splits in construal of current self-image & other facets 
of self
Först finns här en tabell som visar hur respondenten har skattat de 
olika fasetterna av självbilden. Därefter följer två tabeller med ru
brikerna "positiva attribut" och "negativa attribut" som gör det möj
ligt att granska överensstämmelsen mellan respondentens sätt att 
uppfatta de olika fasetterna av självbilden med avseende på värde
polariteten hos constructs. Sist följer en genomgång av index för 
"splitting" mellan respondentens sätt att uppfatta de olika fasetter
na av självbilden. Tre värden för split anges: först i relation till de 
positiva attributen, sedan i relation till de negativa attributen och 
till sist det sammanlagda värdet för split utifrån både positiva och 
negativa attribut.
Sektion 11: Splits in construal of other entities
I detta avsnitt kan man begära att programmet tar fram värden för 
"splitting" mellan övriga objekt. I vår undersökning har vi av tids
skäl valt att avstå från dessa mått.
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Sektion 12: Classification of identity variants

I detta avslutande avsnitt presenteras ett slags diagnosticerande 
slutkläm på analysen, där respondenten klassificeras med avseen
de på de 9 identitetssvarianter som vi diskuterat i avsnitt 3.2.1. Lä
saren hänvisas till detta avsnitt för en närmare presentation av prin
ciperna bakom denna klassificering. Två klassifikationer anges. 
Den första är förankrad i respondentens nuvarande självbild, den 
andra i hans tidigare självbild.

Klassifikationen görs utifrån nio alternativ:

Diffus hög 
självvärdering 
(Diffuse high 
self-esteem)

Diffusion

Kris
(Crisis)

Trygg
(Confident)

Obestämd
(Indeterminate)

Negativ

Defensiv hög 
självvärdering 
(Defensive high 
self-esteem)

Defensiv 

Defensivt negativ

8.2 Utgångspunkter vid bedömningen av resultaten från fall
studierna

Då vår undersökning utgörs av fallstudier är varje intervju och där
med även analysresultaten individuellt inriktade. De utgår från re
spektive respondents individuella constructs och objekt. Förutom 
de obligatoriska objekten är graden av standardisering ringa. Dess
utom är urvalet av intervjupersoner gjort utan någon tanke på rep
resentativitet för någon bestämd population. Det är därför inte möj
ligt att på grundval av dessa resultat dra några "kollektiva" slutsat
ser beträffande respondenternas identiteter. Mot bakgrunden av 
metodens allmänna uppläggning vore det däremot intressant att
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jämföra respondenternas egna uppfattningar om sig själva med de 
bilder av deras identifikationsmönster och -konflikter som ISA- 
analysen gett. En sådan jämförelse stöter emellertid på flera svårig
heter, bl a är det ju inte självklart att den bild som respondenten 
har av sig själv är "rättare" eller "sannare" än den som metoden ri
tar upp.

Å andra sidan utgör kanske just detta metodens styrka, näm
ligen att kunna lyfta fram sådana latenta, "strukturella", aspekter 
på respondentens identitet, som inte är uppenbara för honom själv. 
Här kunde det finnas en viss släktskap med projektiv metodik. Hur
somhelst kan självfallet varken respondentens egen självuppfatt
ning, eller ISA-analysens tabeller, eller vår egen uppfattning om 
respondenten ge något entydigt "facit" i fråga om hans "korrekta" 
identitetsstruktur. Icke desto mindre fann vi att det inom ramen för 
vår undersökning rimligaste sättet att diskutera ISA-analysens rele
vans och mening var att jämföra dessa resultat med både respon- 
dentemas egna uppfattningar och våra egna intryck. Därför har vi i 
några fall, efter att själva ha granskat resultaten, diskuterat med re- 
spondentema hur de själva ser på vissa av de frågor som resultaten 
aktualiserar. Dessa synpunkter har vi vävt in i vår diskussion av 
resultaten.

Förutom dessa subjektiva synpunkter har vi givetvis gran
skat de kvantitativa resultaten för att försöka hitta eventuella tvek
samheter och svagheter. Av praktiska och tidsmässiga skäl tar vi 
inte upp alla detaljer i resultaten. Man bör även komma ihåg att 
vår undersökning är en explorativ metodstudie, inte en klinisk ana
lys. Därför har vi begränsat oss till en allmän översikt av metodo- 
logiskt relevanta frågeställningar som resultaten av ISA-analyser- 
na aktualiserar.

I första hand förankras analysen med IDEXIDIO-program- 
met i respondentens aktuella självbild (current self), som i formu
läret motsvaras av objektet "jag som jag är nu". Dessutom finns 
det, som vi nämnt tidigare, möjlighet att inkludera alternativa ("si
tuerade", se Weinreich m fl 1986) självbilder av typen "jag som 
jag är med ...". Om intervjumaterialet ger täckning för detta, bör
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sådana "alternative current selves" inkluderas i formuläret. Särskilt
1 de undersöknignar där gruppidentifikationer är av intresse, t ex i 
fråga om etniska grupper, invandrare m m, bör sådana alternativa 
situerade självbilder inkluderas av forskarna även om de inte ex
plicit framkommer i intervjun.

I instruktionen till programmet på databladet kan maximalt
2 sådana alternativa självbilder specificeras. Programmet upprepar 
då hela analysen utifrån dessa, vilket innebär att det för varje re
spondent kommer att föreligga tre analyser: en förankrad i "jag 
som jag är nu" och ytterligare (maximalt) två förankrade i alterna
tiva situerade självbilder. I vår granskning av resultaten har vi i 
första hand inriktat oss på analyser baserade på "jag som jag är 
nu"-objektet. Sedan har vi jämfört dessa med analyser baserade på 
de alternativa situerade självbilderna, som varit två till antalet för 
alla respondentema. I de flesta fall har inga dramatiska skillnader 
mellan dessa tre parallella analyser kunnat konstateras.

8.3 Resultat från bearbetningen av skattningsdata med IDEX- 
IDIO

1) Grundläggande data (Basic data)
Här kan det vara av intresse att granska vilka objekt och constructs 
som programmet har uteslutit från vidare analys p g a alltför mån
ga noll-skattningar. Constructs utesluts när det inte är möjligt att 
tilldela dem värdepolaritet (+ eller -) utifrån skattningarna på ideal
jaget respektive ersättningsobjekten "en person jag beundrar" och 
"en person jag tycker illa om". När det gäller objekten granskar 
programmet antalet nollmarkeringar (skalans mittpunkt) på con
structs för vaije objekt och utesluter dem som fått nollmarkeringar 
på mer än 80% av alla constructs. Uteslutna constructs och objekt 
anges i datorutskriften. Man bör granska dem i syfte att identifiera 
orsaken till problemen med bestämning av värdepolaritet respek
tive de många nollmarkeringama.

I formulär 1 har objektet "massmedia" uteslutits, vilket får 
anses vara följdriktigt med tanke på dess oklarhet (se avsnitt 
5.2.2). I formulär 2 har tre olika objekt uteslutits, varav ett ("en
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person jag tycker illa om") hör till de obligatoriska objekten. Re- 
spondenten ifråga uttryckte i intervjun svårigheter att formulera 
sina negativa värden och förebilder, vilket i något mindre grad 
även varit fallet i flera andra intervjuer.

I formulär 3 och 4 har vardera ett objekt uteslutits, varav 
inget kan anses vara särskilt viktigt. I formulär 5 och 6 har där
emot inga objekt uteslutits. De objekt och constructs som program
met utesluter ur bearbetningen aktualiserar frågan huruvida deras 
innehåll varit oväsentligt eller om sättet att formulera dem i formu
läret varit inadekvat.

Tabellerna a) och b) ger inte någon särskilt dramatisk in
formation. Tabell c): Frekvensfördelning av skattningarna, visar 
att det genomgående finns en klar övervikt för markeringar på 
den positiva polen av constructs. Respondentema har således gjort 
fler positiva än negativa bedömningar, vilket även framgår på an
dra ställen i datautskriften. Den centrala förankringspunkten för 
ISA-analysen är respondentens sätt att skatta sin ideala självbild. 
Värdepolariteten hos constructs bestäms på grundval av dessa 
skattningar, och värdepolaritetema ingår sedan i sin tur som vikti
ga - ibland avgörande - beståndsdelar i de index som programmet 
beräknar. Om positiva skattningar överväger i formuläret, kommer 
detta att avspeglas i hela analysen. Om t ex en respondent endast 
skulle använda positiva skattningar och inga negativa, skulle det
ta avspeglas i analysen genom att värden på index för identifika- 
tionskonflikter, ambivalens mm skulle ligga mycket nära noll, då 
identifikationskonflikter ju definieras på gmndval av förekomsten 
av både negativa och positiva attribut hos objekten. Om alla ob
jekt endast uppfattas som positiva, kan inga identifikationskonflik
ter föreligga.

Hur kan man då tolka en sådan övervikt av positiva skatt
ningar? En möjlig allmänpsykologisk förklaring är att det överlag 
är lättare för oss att artikulera de positiva sidorna både hos oss 
själva och våra signifikanta andra. Utifrån IS A-metodens teoretis
ka bakgrund kan man kanske se det så att vi i allmänhet vill und
vika konflikter och därför har lättare för idealistiska identifika
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tioner än kontra-identifikationer. Detta behöver dock inte vara nå
got patologiskt. Det är svårt att tänka sig att en psykiskt normalt 
fungerande människa skulle ha en exakt balans mellan sina nega
tiva och positiva värden. Snarare kan man utgå ifrån att de positiva 
värdena bör överväga i "normaltillståndet".

En annan möjlig förklaring kan vara att vi som intervjuare 
och senare formulärkonstruktörer inte lyckats fånga alla de negati
va värden som våra respondenter i verkligheten tar avstånd ifrån. I 
flera intervjuer upplevde vi tydligt sådana svårigheter. Det var på 
sätt och vis den svåraste delen av datainsamlingen. I många fall 
bestämdes de negativa värdena indirekt genom att formulera mot
polen till det positiva värde som framkommit i intervjun.
2) Ego-involvement with entities
Det föreligger en hel del markanta diskrepanser mellan responden- 
ternas egna skattningar av hur viktiga objekten är för dem och de 
värden för ego-involvement-indexet som programmet räknat ut. I 
avsnitt 5.2.2 och 5.2.3 tog vi upp vissa frågeställningar i samband 
med sådana diskrepanser. Dessa kan belysas ytterligare genom att 
man granskar sammanställningen av dessa värden i utskriften.

I formulär 1 kan man för det första konstatera att korrela
tionen mellan G (normaliserat värde för ego-involvement) och eg
na skattnigar av objektens vikt är så låg som -0,15. För det andra, 
om man t ex jämför värdena för objekten 3 och 18 finner man en 
intressant skillnad mellan dem (se tabellen nedan).

Indexvärde för Ego
Ego-involvement rating (egen

Entity (objekt) ( ego-engagemang) skattning)
(0,00-5,00) (1-5)

3 "jag som jag var förut" 3,85 2

18 "amerikaner i allmänhet" 3,85 1
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Objekt 3 - "jag som jag var förut" - fick ett lågt värde i responden- 
tens egen skattning av hur viktigt objektet är för honom samtidigt 
som det av programmet framräknade värdet är högt. Hur kan man 
nu förklara denna diskrepans? En möjlighet, som Weinreich själv 
tycks förorda, är att utgå ifrån att indexet för ego-engagemang har 
hög validitet och diskrepansen tyder på att respondenten har skäl - 
medvetna eller omedvetna - att tona ned betydelsen av detta ob
jekt, som i själva verket är så viktigt för honom som indexvärdet 
anger. I en del fall kan en sådan tolkning vara psykologiskt rimlig, 
även om validiteten hos indexet enligt vår uppfattning är långt
ifrån oproblematisk.

En annan tolkning, som vi föredrar i detta fall, innebär att 
den egna skattningen av vikten hos objekten och indexet för ego
engagemang mäter olika saker. Läsaren erinrar sig att detta index i 
huvudsak bygger på två komponenter: ju fler constructs en person 
använder för att skatta ett objekt (dvs ju färre nollmarkeringar ob
jektet får) och ju mer extrema markeringar det får i skattningarna 
(oberoende av deras polaritet), desto högre blir indexvärdet för 
egoengagemang. Indexet är således komplext och baserar sig på 
respondentens sätt att använda constructs i förhållande till ett ob
jekt, dock oberoende av constructs semantiska innehåll. Den egna 
skattningen av objektet "jag som jag var förut" indikerar att den 
nuvarande självbilden känns totalt sett viktigare för respondenten 
än bilden av hur han varit förr - nuet är således viktigare än det för
flutna. Det höga värdet på indexet för ego-engagamang avspeglar 
å andra sidan en annan aspekt av detta: att respondenten använder 
många constructs och ganska många "yttervärden" vid skattningar 
av objektet kan tolkas som ett uttryck för behovet att kontrastera 
sin nuvarande självbild mot den tidigare. Ett lågt indexvärde skul
le ju innebära att respondenten använt få constructs och få extrem
markeringar för att beskriva objektet, vilket kan innebära att ob
jektet är otydligt för honom, snarare än oviktigt.

Objekt 18 fick liknande värden men vi är ändå benägna att 
tolka dem annorlunda. I detta fall förefaller det att respondentens 
egen skattning verkligen uttrycker hur oviktigt han tycker att ob

81



jektet är för honom. Det höga värdet på indexet för ego-engage- 
mang anser respondenten själv bero på att han försökte vara en 
"snäll" försöksperson. Vi har valt ut ett objekt som han i och för 
sig bedömde som oviktigt, men det fanns med i formuläret och 
därför ansträngde han sig för att skatta det. Objektet är inte heller 
svårt att skatta i jämförelse med de andra objekten. Vi uppfattar 
det som ett exempel på hur vi genom ett mindre lyckat val av ob
jekt fått respondenten att skatta något som han uppfattar som irrele
vant samtidigt som han anstränger sig för att göra sitt bästa.

Om indexvärdet uppfattas ha högre validitet än de egna 
skattningarna kommer de senare att "nedvärderas" vid jämförelser 
och respondenten får ingen möjlighet att indikera att ett objekt är 
oviktigt samtidigt som det är lätt att skatta på givna constructs. I 
detta fall bekräftas respondentens välvilliga inställning till under
sökningen även av det faktum att han genomfört differentierade 
skattningar av objekt 19, "min skoltid", som både han själv och i 
efterhand även vi, uppfattade som mycket problematiskt.

Korrelationerna mellan respondenternas egna skattningar av 
objektens vikt och deras indexvärden för ego-involvement i objek
ten är överlag låga eller t o m mycket låga, t ex -0,15 i protokoll 1. 
Ovanstående reflexioner innebär bl a att man mer ingående än 
Weinreich gjort bör diskutera de psykologiska antaganden som lig
ger till grund för den operationella definitionen av begreppet "ego
engagemang".

3) Structural pressure on constructs
I denna tabell är det framförallt två värden som är intressanta. För 
det första ges polariteten för de olika constructs. Denna informa
tion är nödvändig för att granska resten av materialet. För det and
ra ges normaliserade värden för strukturellt tryck på respektive 
construct.

När respondenten använder ett visst construct på ett sätt 
som innebär att dess polaritet överensstämmer (är konsonant) med 
respondentens egen övergripande värdering av sig själv och andra, 
kommer indexvärdet för strukturellt tryck för detta construct att bli
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högt och positivt. Höga värden för strukturellt tryck på ett visst 
construct kan tolkas som ett uttryck för att respondentens sätt att 
använda detta construct överensstämmer med hans grundläggande 
värdesystem.

Användbarheten av indexet för strukturellt tryck på con
structs framgår kanske ännu tydligare i undersökningar där väldefi- 
nierade grupper jämförs med varandra och där formuläret är stan
dardiserat. Exempel på detta finns bl a i Weinreichs undersökning 
av identitetsstrukturen hos katolska och protestantiska ungdomar i 
Belfast. I resultaten framträder en tydlig bild av två skilda identi
teter - den ena brittisk-protestantisk, den andra irländsk-katolsk - 
som både står emot och samtidigt vidmakthåller varandra. Sam
manställningen över "strucutral pressures" visar tydligt hur tillhö
righeten till dessa två kategorier, nationalitet och religion, över
skuggar alla andra tillhörigheter, t ex kön, som skulle kunna påver
ka ungdomarna mot en uppluckring av de två strikt åtskilda grupp- 
identiteterna. Värdena för "structural pressures" bidrar därmed till 
klargörandet av vilka egenskaper och därmed förknippade värde
ringar som är avgörande för hur de två grupperna kontrasterar sig 
mot varandra.

I analysen av formulär 1 kan man konstatera relativt låga 
värden för strukturellt tryck, jämfört med de övriga analyserna, 
där värdena är genomgående ganska höga. Detta kan tänkas bero 
på att både constructs och objekt i detta formulär är alltför allmänt 
formulerade, vilket gjort det svårare för respondenten att i sina 
skattningar förmedla en mera nyanserad och strukturerad bild av 
sig själv och sina värderingar.

I analyserna av de övriga formulären är som sagt dessa 
värden överlag högre. Det finns dock vissa enskilda avvikelser. I 
intervju 4 är värdet för strukturellt tryck på construct 16 mycket 
lågt, 1,92, jämfört med det maximala värdet 100,00.
Construct 4:16 är osäker och rä d d   är säker och modig
Om man granskar detta construct och hur respondenten har använt 
det, finner man att skattningsvärdena är relativt jämnt fördelade
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mellan de två polerna. Respondenten uppgav att hon tyckte att 
människor kan vara både-och när hon tolkade betydelsen av con- 
structets båda poler. Ett lågt värde för strukturellt tryck kan tydli
gen i det här fallet vara ett tecken på att respondenten inte anser att 
constructet ifråga har en entydig värdepolaritet, även om hennes 
sätt att skatta sitt idealjag på detta construct gjort det möjligt för 
programmet att tilldela constructet en sådan polaritet. Återigen 
finner man att det kanske hade varit bättre att i detta fall använda 
två constructs och bilda motpoler genom negationer, vilket gör det 
möjligt att bedöma ett objekt som i lika hög grad kännetecknat av 
båda egenskaperna.

Utifrån de riktlinjer som Weinreich anger för val av con
structs (se avsnitt 5.2.3) torde ett enstaka construct med diffus po
laritet inte vara någon nackdel, snarare tvärtom. Granskar man åter
igen exemplet ovan tyder det mesta på att innehållet i detta con
struct är relevant för respondenten trots den oklara polariteten. Ett 
lågt värde för strukturellt tryck på ett construct behöver således 
inte vara tecken på att constructet saknar relevans för responden
ten.

4) Entity construal response patterns
Dessa diagram visar hur respondenten har skattat objekten på con
structs med avseende på deras negativa och positiva poler. I vår 
undersökning åskådliggör dessa diagram den tendens i responden- 
ternas skattningar som vi berört i det föregående, nämligen domi
nansen av markeringar på de positiva polerna av constructs.
5) Idealistic and contra-identifications with entities
I denna sektion kan man avläsa respondenternas idealistiska 
och kontra-identifikationer genom att se efter under vilka ob
jekt det finns täta ansamlingar av värden. Genomgående kan 
man konstatera en väsentligt högre nivå av idealistiska och kontra- 
identifikationer. Detta sammanhänger med den tidigare nämnda 
tendensen att övervägande använda positiva poler hos constructs. 
Inte helt överraskande finner man att respondenternas kontra- 
identifikationer framförallt gäller objekten 3 och 8, dvs "jag som 
84



jag var tidigare" och "en person som jag tycker illa om". Dels upp
fattar de sig själva mer positivt idag än tidigare. Dels uppfattar de 
självklart objekt 8 som negativt. I analysen av formulär 2, där vi 
tidigare (sektion 1) diskuterat frånvaron av objektet "en person 
som jag tycker illa om", finner man klara kontra-identifikationer i 
förhållande till flera andra objekt. Vår subjektiva bedömning är att 
respondenternas egna uppfattningar om sig själva överensstämmer 
rätt väl med analysresultaten.

6) Evaluation of entities (värdering av objekten)
7) Self-esteem (självvärdering)

Weinreich (1983c) beskriver etniska minoritetsgrupper som trots 
starka identifikationskonflikter kan ha hög självvärdering. I många 
tidigare undersökningar har identifikationskonflikter oftast förknip
pats med låg självvärdering. De "self-esteem" -skalor som använts 
i dessa undersökningar har dock i de flesta fall varit betydligt enk
lare och teoretiskt sämre underbyggda än i Weinreichs metod.

I IDEXIDIO-analyserna av våra data kan man i tabellen för 
"evaluation" se de tendenser i respondenternas skattningar som vi 
berört tidigare, bl a får objektet "jag som jag skulle vilja vara" ett 
högt värde, objektet "jag som jag var förut" ett lågt värde och objek
tet "en person som jag tycker illa om" ett mycket lågt värde. Om 
respondentens värde för "evaluation" för ett visst objekt är högt 
och positivt betyder det samtidigt att respondentens ambivalens 
och dissonans gentemot samma objekt minskar, dvs värdena när
mar sig noll (se vidare under avsnittet 3.2.2 operationella defini
tioner av de centrala begreppen). I vissa fall finns enskilda höga 
värden för dissonans och ambivalens men genomgående är värde
na låga.

Värdena för "self-esteem" är klart positiva utom i ett fall 
(formulär 2) där det negativa värdet för självkänsla "stämmer" 
med hur respondenten i "verkligheten" ser på sig själv. (Weinreich 
anger för övrigt i manualen för ISA att värdet för "self- esteem" är 
att betrakta som otillförlitligt som enskild indikator på en individs
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välbefinnande.) I formulär 3 ger slutklassifikationen ett resultat 
som står mycket nära det i formulär 2.

Dessa resultat innebär i klartext att de sammanvägda värde
na för respondenternas nuvarande och tidigare självbilder (weight
ed self-esteem) är - med ett undantag - positiva. Om detta även 
innebär att respondenternas självkänsla i verkligheten är hög är det 
till sist en fråga om vali di teten hos dessa indexvärden.

8) Current and past identifications with entities
Värdena i dessa tabeller ger inte någon ytterligare värdefull infor
mation som vi inte tagit upp tidigare.
9) Extents o f identifications, conflicts in identification and overall 
identity diffusion
I tabellerna i denna sektion kan man avläsa normaliserade värden 
för respondenternas olika identifikationer. För formulär 2 och 3 
framgår bl a att den idealistiska identifikationen är hög, respon
denternas värden för identifikationskonflikter är relativt låga och 
värdena för nuvarande identifikationer är relativt höga. Detta av
speglas sedan i slutklassifikationema för dessa respondenter, som 
visar en låg identitetsdiffusion (hög "fastlåsning"). Formulär 1 
uppvisar en jämnare fördelning där värdena för idealistiska identi
fikationer och identifikationskonflikter skiljer sig mindre från va
randra. Detta avspeglas sedan i slutklassifikationen som blir "obe
stämd", dvs respondentens identitet beskrivs som kännetecknad 
av moderat självvärdering och moderat identitetsdiffusion.

Värdena för "split" klargör hur respondenterna ser på de 
olika objekten, bl a bekräftas den tidigare nämnda tendensen hos 
respondenterna att vilja differentiera sig från objekten "en män
niska jag tycker illa om" och "jag som jag var förut". Däremot 
varierar värdena för "split" för de övriga objekten mellan respon- 
dentema.

Värdena för identifikationer i detta avsnitt bekräftar de ten
denser i skattningarna som vi tidigare tagit upp. Genom att närma
re granska dessa värden är det lättare att se vad som döljer sig ba
kom slutklassifikationernas grova kategorier.
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10) Splits in construal o f current self-image and other facets of 
self

När det gäller indexvärden för "split" mellan de objekt som syftar 
på fasetter av självbilden, framträder tydligt den tidigare diskutera
de tendensen hos respondentema att uppfatta sina nuvarande själv
bilder som i positiv bemärkelse avskilda ("split o ff)  från sina tidi
gare självbilder. Indexvärdena för "split" mellan objekten "jag 
som jag är nu" och "jag som jag var förut" är i regel ganska höga, 
dvs över 0,50, varvid det maximala värdet är 1,00.
11) Splits in construal o f other entities
Främst av tidsskäl har vi i föreliggande undersökning utnyttjat 
IDEX-programmets option att undertrycka utskriften av tabellerna 
i denna sektion, då vi bedömt dem vara mindre angelägna för un
dersökningens syfte.
12) Classification of identity variants
Att göra en bedömning av den slutliga klassifikation av identi- 
tetsvarianter som IDEXIDIO genomför är långtifrån problemfritt. 
För det första måste man fråga sig om klassifikationen bygger på 
en rimlig teoretisk grund. Weinreichs egen diskussion av bak
grunden till denna diagnostiska klassifikation måste bedömas som 
mycket sparsam. Om man accepterar den teoretiska grundvalen 
återstår problemet att bedöma klassifikationens validitet i förhål
lande till den psykologiska verkligheten hos respondenten.

I vilket fall som helst är det klart att ISA inte ger någon 
klar, entydig och lättolkad "röntgenbild" av en människas identi- 
tetsstruktur (är något sådant överhuvudtaget möjligt?) och den "dia
gnostiska" klassifikationen av identitetsvarianter kan inte ensam 
användas som ett avgörande diagnostiskt kriterium.

Diskussionen av den teoretiska underbyggnaden lämnar vi i 
detta avsnitt därhän och utgår ifrån att de resonemang som lett 
fram till klassificeringen är rimliga. Vi nöjer oss med att konstate
ra att en "identitetstypologi" med nio varianter givetvis framstår 
som mycket grovhuggen och därmed svår att använda på alla indi-
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vider. Här bör man understryka att Weinreich utarbetat klassifika- 
tionen främst med avseende på ungdomars identitetsutveckling. 
Han anser visserligen att samma grundläggande strukturer och 
drivkrafter gäller även för övriga åldersgrupper, men frågan kvar
står om inte detta grovmaskiga nät blir ännu grovmaskigare när 
det använts på andra åldersgrupper än ungdomar, hos vilka identi- 
tetsutvecklingen är relativt snabb och tydlig.

Rimligast är nog att betrakta denna typologi över identitets- 
varianter som ett grovt redskap för i första hand jämförelser mel
lan individer eller grupper, ett slags sammanfattning av de analy
ser som DDEXIDIO-programmet utför på den specifika typ av data 
som ISA arbetar med. Av dessa skäl kan man ifrågasätta lämplig
heten hos flera av de etiketter som betecknar identitetsvarianterna i 
klassifikationen. Deras kliniska prägel kan vid mindre kritisk an
vändning leda till att större växlar dras på dem än vad underlaget 
ger täckning för.

När det gäller validitetsfrågan i konkreta empiriska fall är 
det svårt att avgöra vilka kriterier validiteten skall bedömas mot. 
Givetvis bör sådana kriterier vara så olika de data ISA arbetar med 
(skattningar av objekt på bipolära constructs) som möjligt. Vi har 
tidigare nämnt att vi i denna undersökning inte haft tillgång till 
andrakriterier än våra egna bedömningar av respondenten samt 
dennes egna uppfattningar. Trots att dessa kriterier inte kan göra 
anspråk på vetenskaplighet kan de ändå vara intressanta att ta hän
syn till.

En sådan subjektiv bedömning av klassifikationerna ger vid 
handen att de översiktligt "stämmer" för varje enskild respondent, 
om man betraktar varje respondent separat från de övriga. De två 
dimensioner som Weinreich använder sig av (hög - låg självvärde
ring och hög - låg identitetsdiffusion) är så pass grova att det är 
relativt enkelt att konstatera huruvida en enskild individ "passar 
in". Däremot blir problemet mer komplicerat när vi börjar jämföra 
respondentemas olika placeringar med avseende på de nio identi
tetsvarianterna. De måste då också stämma sinsemellan. Var och 
en för sig passar de in i sina slutklassifikationer med avseende på
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riktningen i förändringarna på de två dimensionerna hög-låg själv
värdering och hög-låg identitetsdiffusion, medan deras "absoluta" 
placering i slutklassifikationen i förhållande till varandra inte stäm
mer med våra egna subjektiva jämförelser.

I fall 2 klassificeras respondentens identitetsvariant som 
"försvarsinställd" utifrån nuvarande självbild och som "negativ" 
utifrån tidigare självbild. Denna skillnad i klassifikation överens
stämmer med respondentens eget sätt att beskriva sig själv med 
avseende på riktningen i sin personlighetsutveckling. Denna rikt
ning kan med Weinreichs terminologi beskrivas som ökande själv
värdering kombinerad med en starkare sammanhållning av ens 
egen identitet (större integritet), dvs identitetsstrukturen fjärmar 
sig från diffusion.

Samma förhållande tycks föreligga i fall 3. Respondenten 
blir där klassificerad som "defensiv" utifrån nuvarande självbild 
och som "defensivt negativ" utifrån tidigare självbild. Förändring
en äger rum från låg självvärdering till moderat självvärdering och 
bekräftas av vår subjektiva bedömning av respondenten. I fall 5 
blir respondenten klassificerad som "trygg" utifrån nuvarande 
självbild och som "negativ" utifrån tidigare självbild. Förändring
en går i detta fall från låg självvärdering till hög självvärdering 
och bekräftas återigen av våra subjektiva intryck av respondenten.

I övriga tre intervjuer är klassifikationen genomgående "obe
stämd" ("indeterminate") utifrån både nuvarande och tidigare själv
bilder. I dessa tre fall framkommer således ingen tydlig riktning i 
identiteternas utveckling vad beträffar slutklassifikationerna, som 
ju görs med avseende på aktuell och tidigare självbild. Däremot 
kan man få en uppfattning om riktningen i identitetsutvecklingen 
hos dessa respondenter genom att direkt jämföra hur de har skattat 
sina tidigare och nuvarande självbilder. Därigenom framkommer 
riktningar i utvecklingen även om de hos dessa tre inte är lika tyd
liga som i de andra fallen. En möjlig tolkning av detta resultat 
vore att det i dessa tre fall rör sig om stabilare personligheter. En 
annan tolkning skulle kunna vara att ISA är ett alltför grovmaskigt 
nät om man vill fånga den utveckling som kännetecknar dessa tre
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individer. Klassifikationen "obestämd" som sådan framstår som 
mindre kontroversiell är de övriga, medan frånvaron av utveckling 
fram står som mer kontroversiell. Å ena sidan framstår således 
klassifikationen som acceptabel ur subjektiv synvinkel, å den an
dra saknar man i resultaten indikeringar av den utveckling som en
ligt vår bedömning ägt rum hos dessa individer.

Komplikationerna blir tydligare om man jämför responden- 
terna med varandra. Hur kommer det sig att riktningen i den enes 
utveckling kommer fram så mycket tydligare än i den andres, när 
vår subjektiva bedömning inte bekräfar någon sådan skillnad? Var
för blir en respondent klassificerad så annorlunda jämfört med en 
annan när våra uppfattningar om de båda är höggradigt överens
stämmande? En jämförelse mellan våra egna, subjektiva bedöm
ningar av två respondenter kan givetvis inte utan vidare avgöra hu
ruvida någon felaktighet föreligger i metoden. En skäligen enkel 
förklaring till denna diskrepans är att våra subjektiva bedömningar 
av respondentema skiljer sig från deras egna självuppfattningar, så 
som dessa kommit till uttryck i skattningarna. Icke desto mindre 
skönjer vi en komplikation i metoden vid jämförelser mellan re
spondentema i denna studie.

Det är svårt att i en så begränsad studie som denna entydigt 
avgöra vad som kan tänkas orsaka dessa svårigheter. För detta 
krävs en större, systematiskt upplagd undersökning i vilken de in
divider som studeras väljs på grundval av på förhand bestämda 
differentiella kriterier som är helt externa i förhållande till ISA, 
t ex vissa kliniska diagnostiska metoder. De studier av anorexia 
nervosa-patienter som Weinreich (1983b) refererar till kan möjli
gen uppfylla dessa krav. När det gäller gruppjämförelser med 
standardiserade formulär kan möjligen Weinreichs (1983a) tidi
gare nämnda studier av protestantiska och katolska ungdomar i 
Belfast ge ett bättre underlag för en diskussion av ovannämnda svå
righeter. De båda grupperna är både objektivt och subjektivt klart 
åtskilda och de skillnader i ISA-resultat som framkommit vid jäm
förelser kan därför bedömas som tillfredsställande valida.
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8.4 Analys av resultaten från den andra skattningsomgången

I analysen av resultaten från den andra skattningsomgången har vi 
koncentrerat oss på slutklassifikationerna och i vilken utsträckning 
de korresponderar mot resultaten i första skattnings omgången. I 
tabell 2 på sid. 92 återges en sammanställnig av samtliga slutklas- 
sifikationer. CSE står för "current self entity". Två värden anges: 
det övre (A) för nuvarande självbild, det nedre (B) för tidigare 
självbild. Pilarna i schemat anger i vilken riktning förändring har 
skett i förhållande till skattningsomgången närmast till vänster (en
ligt Weinreichs typologi; se avsnitt 3.2.1). I den andra skattnings
omgången har svar ej erhållits från respondent nr 5 och denna re
spondent utelämnas således från tabellen.

Två skilda slag av faktorer kan tänkas påverka resultaten i 
den andra skattningsomgången jämfört med den första. För det för
sta kan det vara så att respondenten uppfattar både sig själv och de 
andra objekten annorlunda vid det andra skattningstillfället och 
att diskrepansen mellan resultaten sålunda avspeglar reella föränd
ringar i de psykologiska processer som avspeglas i ISA-skattnin- 
garna. Att konstatera detta förutsätter dock att skattningarna har 
perfekt reliabilitet och validitet. För det andra kan det vara fråga 
om faktorer som just har att göra med formulärens reliabilitet och 
validitet, t ex:

a) Respondentema minns hur formuläret och skattningsförfarandet 
är uppbyggt och skattar därför annorlunda.
b) Respondentema har vid 2:a skattningstillfället bättre kunskap 
om syftet med skattningarna och skattar därför annorlunda.
Båda dessa faktorer berör mer eller mindre medvetna strategier i 
respondentens skattningar.
c) Respondentema kan tänkas skatta standardformuläret och det 
spegelvända formuläret olika p g a förändringar i eventuell halo- 
effekt inom de olika typema av design.
d) Respondentema är uttröttade av de tre formulären och skat
tar därför annorlunda, särskilt i fråga om det spegelvända formu
läret, som var det sista.
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RESPONDENT/
ASPEKT

STANDARD
FORMULÄR 1 
Första tillfället

STANDARD
FORMULÄR 1A 
Andra tillfället

SPEGELVÄNT 
FORMULÄR 2

1 CSE1 A: present self 
B: past self

obestämd
obestämd

obestämd
obestämd

obestämd 
negativ V

CSE2 A:
B:

obestämd
obestämd

obestämd
obestämd

obestämd 
negativ V

CSE 3 A:
B:

obestämd
obestämd

negativ V  
obestämd

negativ 
negativ V

II CSE 1 A: present self 
B: past self

defensiv
negativ

defensiv 
kris <

obestämd < 
kris

CSE 2 A:
B:

def. hög sjålw. 
negativ

def. hög själw. 
kris <

trygg <
kris

CSE 3 A:
B:

obestämd
negativ

obestämd
kris

trygg A 
kris

III CSE 1 A: present self 
B: past self

defensiv 
def. negativ

defensiv 
def. negativ

defensiv
defensiv

CSE 2 A:
B:

def. hög sjålw. 
def. negativ

def. hög själw. 
def. negativ

defensiv V  
defensiv A

CSE 3 A:
B:

defensiv 
def. negativ

defensiv 
def. negativ

defensiv 
defensiv A

IV CSE 1 A: present self 
B: past self

obestämd
obestämd

trygg A 
obestämd

trygg
obestämd

CSE 2 A:
B:

obestämd
obestämd

obestämd
obestämd

obestämd
obestämd

CSE 3 A:
B:

negativ
obestämd

trygg a  
obestämd

obestämd V 
obestämd

V CSE 1 A: present self 
B: past self

obestämd
obestämd

trygg A 
obestämd

obestämd V 
negativ V

CSE 2 A:
B:

obestämd
obestämd

trygg A 
obestämd

obestämd V  
negativ V

CSE 3 A:
B:

obestämd
obestämd

obestämd
obestämd

obestämd
negativ

Tabell 2. Sammanställning av klassifikationer av identitetsvari- 
anterfrån de tre skattningsomgångarna. För förklaringar se tex
ten på föregående sida.
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Om man jämför slutklassifikationerna i de olika omgångarna kan 
man konstatera att det finns skillnader i resultaten både mellan 1 :a 
och 2:a omgångens standardformulär och mellan 2:a omgångens 
båda formulär. Man kan också få ett mått på dessa skillnader ge
nom att göra en direkt jämförelse mellan respondenternas skatt
ningar vid de skilda skattningstillfällena.
1. För den första respondenten är skillnaden mellan skattningen av 
1 och la  marginell. Däremot föreligger en klar skillnad mellan la 
och 2 på så sätt att "tidigare självbild" har skattats med lägre själv
värdering i 2 än i la.

2. För den andra respondenten råder total överensstämmelse mel
lan 1 och la  vad gäller "nuvarande självbild". För båda formulären 
i denna andra skattningsomgången präglas respondentens "tidiga
re självbild" av högre identitetsdiffusion. (Kan man tolka det som 
en förändrad inställning hos respondenten jämfört med första skatt- 
ningstillfället?) I det spegelvända formulär 2 framkommer skill
nader jämfört med de två standardformulären. Dessa förändringar 
är svårförklarliga.
3. För den tredje respondenten råder total överensstämmelse 
mellan de två standardformulären. I det spegelvända formuläret 
uppträder vissa skillnader jämfört med de tidigare skattningarna.
4. För den fjärde respondenten framkommer skillnader i självvär
dering mellan de två standardformulären 1 och la. Däremot åter
finns samma resultat för CSE 1 i formulären la  och 2 (andra om
gången). (Är detta tecken på en reellt förändrad inställning från re
spondentens sida?) Skillnaderna mellan la  och 2 för CSE 20 går 
dock åt motsatt håll.
6. För den sjätte respondenten är resultaten från den andra skatt
ningsomgången delvis motstridiga. Jämför man 1 med la  finner 
man en förändring mot högre självvärdering i la. I det spegelvän
da formuläret 2 finner man i stället en förändring mot lägre själv
värdering. Överensstämmelsen mellan standardformulä ren får be
tecknas som god. I det spegelvända formuläret präglas "tidigare
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självbild" av lägre självvärdering på ett betydligt mera konsekvent 
sätt än hos de andra respondenterna. I detta fall kan man kanske 
misstänka att dessa skillnader avspeglar något slags psykologisk 
förändring.
Vilka slutsatser kan man dra av dessa resultat?

Skillnaderna mellan första och andra skattningsomgången gäller 
framförallt det spegelvända formuläret. Om man antar att standard
formuläret och det spegelvända formuläret är likvärdiga instru
ment, borde skattningarna 1 a och 2 ge en höggradig överensstäm
melse i resultaten eftersom de är skattade i tidsmässig närhet till 
varandra. Men ett sådant antagande är inte självklart. Det kan tän
kas att Weinreichs "ortodoxa" uppställning av formuläret är psyko
logiskt mera "naturlig" än det spegelvända och att det är kognitivt 
och emotionellt lättare att relatera alla objekten till ett construct i 
taget än tvärtom. Vid skattning på standardformuläret har man 
tillgång till alla objekt samtidigt på en sida och kan "kalibrera" si
na skattningar på ett construct i förhållande till de olika objekten. I 
det spegelvända formuläret är man fokuserad på ett enda objekt 
och skattningarna kan tänkas bli mer "absoluta", dvs inte relatera
de till de andra objektens läge på construct. Däremot kan det tän
kas att "halo-effekter" och andra interaktioner mellan construct- 
skaloma gör sig mer gällande i den spegelvända versionen.

På ett sätt borde kanske uppläggningen av det spegelvända 
formuläret göra det lättare för respondenten att ge en helhetsbild 
av ett visst objekt, t ex "min mor". Om det samtidigt innebär att 
denna bild är bättre än i standardformuläret är långtifrån självklart. 
Det viktiga i det här sammanhanget är trots allt att forskaren får en 
adekvat bild av respondentens identifikationsmönster. En bild av 
dessa mönster får man fram i båda fallen, frågan är vilken av dem 
som är mest adekvat. Eftersom vi inte ser någon klar tendens i re
sultaten från det spegelvända formuläret är det svårt att utifrån 
denna begränsade undersökning uttala sig om vilken av de två de
signen på formuläret som ger mera adekvata data med avseende på 
metodens syfte. De skillnader vi funnit implicerar dock att mera
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systematiska undersökningar bör göras rörande de olika designens 
lämplighet som datagenererande instrument.

En annan möjlig förklaring till skillnaderna i resultat är nå
gon av de faktorer (a-d) som vi tog upp tidigare, t ex uttröttning. 
Det skulle innebära att ett formulärs plats i ordningsföljden av fle
ra skattningstillfällen påverkar resultaten. En sådan tolkning ligger 
relativt nära till hands, i synnerhet som slutklassifikationerna i fle
ra fall har förändrats i den sista skattningen. Flera av responden- 
terna klagade över att de var trötta på att fylla i formulär vid den 
tredje skattningen. Men denna förändring kan även tolkas som en 
effekt av skillnader i design.

Sammanfattningsvis anser vi inte att skillnaderna mellan de 
två standardformulären är anmärkningsvärda. Däremot är skill
naderna mellan standardformulären och det spegelvända formulär
et mer påtagliga. För varje respondent tycks det finnas mera kon
sekvens i förändringarna mellan 1 och la  än när det gäller det 
spegelvända formuläret (2) och standardformuläret. De skillnader 
som finns mellan de olika skattningarna gör det befogat att ställa 
frågan hur tillförlitlig metoden är, dvs hur hög dess reliabilitet och 
validitet är. Vilka faktorer som gett upphov till dessa förändringar 
går inte att säkert fastställa på grundval av denna begränsade un
dersökning.
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DEL in. SAMMANFATTANDE DISKUSSION

Identity Structure Analysis aktualiserar en hel rad frågor av teore
tisk, empirisk och mätteknisk art. I denna begränsade metodstudie 
har vi knappast haft möjlighet att mer autförligt besvara dessa frå
gor, snarare har arbetet lett till att vi blivit medvetna om dem. Re
sultatet av denna studie kan därför huvudsakligen sägas bestå i att 
vi upptäckt en rad svårigheter i samband med användning av ISA. 
I denna sammanfattande diskussion skall vi försöka att summera 
de frågeställningar som arbetet aktualiserat.

Weinreichs metod har tidigare använts för att försöka förkla
ra socialt mycket brännbara problem, t ex motsättningen mellan 
protestanter och katoliker på Irland. Den forskning i vilken man 
använt sig av metoden framstod vid första anblick som mycket 
samhällstillvänd. Det var också anledningen till att den fångade 
vårt intresse trots den relativt tunga och komplicerade konstruk
tion och terminologi som Weinreich omger sin metod med.

Weinreich beskriver de stora dragen i metoden relativt klart 
och lättfattligt. Man kan säga att en stor förtjänst med hans arbete 
är att han tydligt har explicitgjort de olika faser som måste ingå i 
forskning kring identifikationsmönster och identifikationskonflik- 
ter. Däremot blir hans texter som betydligt mer svårgenomträng
liga när man närmar sig skikten under den grundläggande struktu
ren, dvs vad man kan kalla metodens inre konstruktion och dju
pare förutsättningar.

Manualen för ISA, som är den enda text där Weinreich 
grundligt presenterar metoden, är enligt vår mening i många styck
en onödigt krångligt skriven. Man kan ibland få ett intryck av att 
de verbalt komplicerade definitionerna utgör ett slags tekniskt utan
verk som tjänar till att höja statusen hos de i grund och botten 
mycket enkla grunddata, som metoden arbetar med, dvs respon- 
dentemas skattningar på 9-gradiga skalor.

Dessutom anser vi att manualen är ofullständig i så måtto 
att flera begrepp, t ex slutklassifikationerna, presenteras utan till
räckliga bakgrundsresonemang. Detta behöver i och för sig inte 
innebära att Weinreich grundar sig på felaktiga resonemang, utan 
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endast att han inte redovisar dem tillräckligt, vilket medför att me
toden blir betydligt svårare att ta ställning till. Denna kritik gäller 
för Manualen för ISA som helhet. I sina andra texter presenterar 
Weinreich en del intressanta forskningsresultat och analyser, men 
en mer djuplodande kritisk diskussion av metodologiska problem
ställningar kring ISA lyser helt med sin frånvaro.

När vi gått igenom metodens olika avsnitt, väcks för varje 
avsnitt skilda frågeställningar av både teoretisk och empirisk art. 
Dessa frågeställningar har inte av Weinreich belysts tillräckligt 
djupgående för att berättiga de ganska kategoriska påståenden om 
metodens uppbyggnad och förtjänster som man möter i hans text
er. Metodens struktur bör inte uppfattas som fixerad en gång för 
alla och orubblig. Fortsatt diskussion av dessa frågeställningar 
måste kunna leda till metodologiska förbättringar.

Teoretiskt utgår Weinreich framförallt från tre teorier, Kel- 
lys Personal Construct Theory, E H Eriksons psykodynamiska teo
ri om identitetsutveckling samt symbolisk interaktionism. Man 
kan även skönja spår från Festingers och Heiders "consistency- 
teorier" (se avsnitt 3.1). Den grundsyn man kan spåra i ISA:s ek
lektiska teoribakgrund är dels att all identitetsbildning påverkas av 
den socio-historiska bakgrunden inom vilken identifikationerna 
utvecklas, dels att identitetsbildningen drivs av en strävan att upp
häva existerande identifikationskonflikter.

En gemensam nämnare för dessa teorier kan således sägas 
vara uppfattningen att identiteten grundläggs och förändras i en 
ständigt pågående interaktion mellan individen och dennes om
värld. Identiteten utgör en aktiv del i en dynamisk förändringspro
cess. Det som främst antas driva individen till förändring är hans 
önskan att uppnå en inre jämvikt.

Mycket förenklat kan man beskriva Weinreichs metod och 
forskning som ett försök att beskriva och förklara denna föränd
ringsprocess. När individer från skilda etniska grupper interagerar 
uppstår möten som tvingar fram förändrade självrepresentationer 
och därmed identiteter. Vad är det som händer i dessa möten och 
vad är det som gör att identiteter förändras? En kärnpunkt i ISA

97



kan sålunda sägas bestå i en strävan att beskriva denna ständigt för
änderliga process. För att kunna göra det och därigenom knyta 
samman identitetsbildningen och förändringsprocessen krävs en 
mycket flexibel metod. Denna strävan och den flexibilitet i metod
hänseende den implicerar utgör metodens styrka och samtidigt 
även dess svaghet.

Att beskriva identiteten utan att förankra den i en föränd
ringsprocess, dvs statiskt och som ett "tvärsnitt", medför att man 
frånhänder sig möjligheten att förstå de grundläggande psykoso- 
ciala mekanismer som ligger bakom det kanske mest framträdande 
kännetecknet hos människans psykosociala existens, nämligen dy
namiken mellan stabilitet och förändring. Om man utgår från att 
identiteten kan studeras och förstås skild från både tidsdimension
en och den sociala omvärlden blir de metodologiska problemen 
förvisso lättare att lösa. Priset för detta kan bli att "metoden" blir 
ett självändamål och den bild av det komplexa skeendet den för
medlar blir platt och utarmad. Weinreich har inte velat betala detta 
pris. Det metodologiska grundproblemet i hans ansats är därför frå
gan hur man kan förankra identitetsstudiet i den sociala omvärld
en, samtidigt som man fångar det tidsperspektiv som förmedlar 
dynamiken i identitetens utveckling. Det är i sina ambitioner att 
åstadkomma detta som metoden också riskerar att tappa fotfästet.

Weinreichs försök att genom ISA lösa detta problem har två 
grundvalar. Förankringen i den sociala omvärlden åstadkoms ge
nom att i intervjun utforska individens "signifikanta andra", som 
kan vara personer, grupper och institutioner. Härvidlag antar Wein
reich att individen relaterar sig till dessa signifikanta andra i första 
hand i termer av positiva och negativa värdedimensioner, som så
ledes betraktas som det "skelett", på vilket identitetens struktur vi
lar. Utifrån intervjumaterialet konkretiseras värdedimensionerna i 
formulärets bipolära constructs, dock utan att deras värdepolaritet 
explicit anges. Uppgiften att relatera constructs till värdedimen
sionerna positiv-negativ löses genom det snillrika greppet att låta 
IDEXIDIO-programmet undersöka hur individen skattat idealjaget 
och definiera den pol som använts för att känneteckna idealjaget
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som positiv och dess motpol som negativ. Detta innebär samtidigt 
att analysen får en äkta idiografisk förankring i så måtto att värde
dimensionerna inte (som i många undersökningar av människors 
värdesystem) fixeras a priori av forskaren och kan därför åtmin
stone teoretiskt vara helt unika för en viss individ. I praktiken är 
de aldrig helt unika.

Det dynamiska tidsperspektivet på identitetens utveckling 
försöker Weinreich fånga genom att bland de 5 "obligatoriska" ob
jekten i formuläret inkludera tidsrelaterade fasetter av självuppfatt
ningen: "jag som jag var förut", "jag som jag är nu" och "jag som 
jag skulle vilja vara" (idealjaget). På så sätt byggs en tidsdimen
sion in i analysen, där individens föreställningar om sig själv i det 
förflutna relateras i en rad avseenden till hans nuvarande självupp
fattning, till den själv bild han eftersträvar och till identifikationer 
med signifikanta andra. Här finner man dock en av fallgroparna i 
metoden. Individens skattningar av objektet "jag som jag var för
ut" ger i själva verket endast information om hur han ser på sig 
själv i det förflutna utifrån sin nuvarande utsiktspunkt, dvs retros
pektivt. Den uppfattning jag nu har om hur jag varit tidigare kan 
dock vara något helt annat än min dåvarande självbild. En ISA- 
analys är ju i grund och botten en idiografisk tvärsnittsstudie, och 
tidsdimensionen bakåt byggs in i viss mån artificiellt genom en re
trospektiv bedömning. Till Weinreichs försvar kan dock sägas att 
det kanske just är den utifrån nusituationen "redigerade" bilden av 
hur man varit i det förflutna som är den dynamiska, tidsrelaterade 
faktorn i individens identitets struktur. Icke desto mindre vore det 
värdefullt att använda ISA i äkta longitudinella undersökningar 
där denna dynamik kan följas över tid.

Vi skall nu gå igenom de olika faserna i metoden och ta upp 
några av de frågeställningar som varje fas aktualiserar. Det inter
vjuförfarande som Weinreich rekommenderar och som vi i något 
modifierad version använt oss av i denna studie utgör den allra för
sta och på många sätt viktigaste fasen i en ISA- undersökning, en 
fas där man samlar in de kvalitativa grunddata som den efterföl
jande analysen står och faller med. Därför krävs det i denna fas en
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intervjuare som är väl förtrogen dels med undersökningens syfte, 
dels med metodens uppbyggnad. Redan i intervjun kan forska
ren/intervjuaren göra sig skyldig till styrning eller utarmning av 
grunddata, vilket i värsta fall kan omvandla den påföljande analy
sen med de komplexa IDEX-programmen till en koloss på lerföt- 
ter.

Den andra fasen i en ISA-undersökning, dvs bearbetningen 
av intervjun, innebär ett steg från kvalitativa ursprungsdata till 
kvantitativa skattningar. Ett kritiskt moment härvidlag utgörs av 
formulerandet av objekt och constructs, som givetvis innebär en 
väsentlig reduktion och förenkling av ett ofta mycket rikt inter
vjumaterial. Varje förenkling innebär givetvis en risk för att man 
dels tappar viktig information, dels styr data i felaktig riktning. 
Detta riskmoment har utförligt diskuterats i denna studie. Efter
som det är forskaren som utför denna förenkling är det också han 
som av olika mer eller mindre subjektiva skäl kan styra denna da
tareduktion i olämplig riktning. Då något enkelt facit inte förelig
ger när det gäller frågan vilken riktning som är den korrekta, bör 
varje användare av ISA noga reflektera över vilka kriterier det är 
som styr hans val och formulering av objekt och constructs.

I den typ av forskning där ISA kan komma till användning 
utgör probleminventering en ytterst central fas i forskningsproces
sen. För att adekvat kunna formulera för undersökningen relevanta 
objekt och constructs, måste forskaren ingående studera de aktuel
la individernas eller gruppernas sociala omvärld. När man studerar 
en social eller etnisk grupps identifikationsmönster och -konflikter 
måste man bl a veta vilka övriga sociala och etniska grupperingar 
som gruppen konfronteras med. Att utelämna en viktig sådan 
grupp medför en väsentlig minskning av relevansen hos data. Den 
undersökta individen eller gruppen får därigenom ingen möjlighet 
att uttrycka en för dem kanske mycket relevant konflikt. Detta un
derstryker forskarens aktiva roll vid användandet av ISA.

Forskarens sätt att välja och formulera objekt och con
structs påverkas av hans egna föreställningar om problemområdet 
och de individer eller grupper som undersöks. Dessa föreställ
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ningar måste explicitgöras i möjligaste mån och alternativa objekt 
och constructs måste övervägas innan det slutgiltiga formuläret 
presenteras för skattning. Vid varje användning av ISA - både i 
fallstudier och vid gruppjämförelser - är den explorativa intervju
fasen, där individens/gruppens livsvärld rekognosceras, helt avgö
rande för undersökningens meningsfullhet. Då människor oftast 
snällt utför det man ber dem göra i forskningens namn - 1 ex att 
skatta ett ISA-formulär - kan ett dåligt konstruerat formulär trots 
sin klantighet generera data som sedan behandlas av de sofistike
rade IDEX-programmen. Här som annorstädes gäller dock den 
gyllene regel som någon formulerat inför det växande antalet so
fistikerade dataanalysmetoder: "garbage in, garbage out". De talri
ka rader av numeriska värden med två eller tre decimaler som spot
tas ut från IDEX- programmet blir helt meningslösa trots sin im
ponerande volym om inte den fas i undersökningen som genererat 
data lyckats lösa ovan diskuterade svårigheter.

Svårigheterna med att entydigt och adekvat formulera con
structs och objekt är till en del av semantisk art (se avsnitt 5.2). I 
vissa fall tycks svårigheterna peka på svagheter och problem som 
är inbyggda i metoden. Det är t ex fallet när respondenten marke
rar noll i sin skattning av ett visst objekt på ett visst construct p g a 
att han tycker att objektet besitter båda polernas egenskaper och 
att dessa därför inte utgör varandras psykologiska motsatser. 
IDEXIDIO-programmet registrerar emellertid en sådan nollmar- 
kering som ett uttryck för indifferens från respondentens sida.

Som vi nämnt tidigare var dock oklarheterna i formulerin
gen av constructs och objekt i denna studie i de flesta fall uttryck 
för en av undertecknades (Edbergs) svårigheter att styra intervjun i 
relevanta riktningar och korrekt extrahera ingredienserna till for
muläret. Även om svårigheterna allteftersom blivit lättare att be
mästra kan den som använder metoden knappast hoppas på att nå
gonsin bli fullärd. Något enkelt facit föreligger inte heller när det 
gäller frågan om hur det "perfekta" formuläret skall se ut. Metoden 
förutsätter i själva verket icke obetydliga inslag av intuitiva och 
subjektiva bedömningar från forskarens sida. Om vi i denna me

101



todstudie misslyckats med att formulera entydiga och relevanta 
constructs med följden att respondenten fått svårigheter med att re
latera constructs till objekt, är detta en felkälla som metoden som 
sådan inte kan lastas för. Å andra sidan kan även en rutinerad ISA- 
användare råka ut för situationer där viktiga informationer inte går 
att få fram i intervjun.

Ett exempel på detta är försöken att i intervju 2 explicit få 
fram respondentens negativa värdesystem ("en person jag tycker 
illa om"), när denne klart och tydligt uttryckte sina svårigheter att 
formulera negativa värderingar. Det är inte säkert att en mer erfa
ren ISA-intervjuare hade kunnat förmå respondenten att uttrycka 
sina negativa värderingar. Om denna oförmåga eller ovilja att ut
trycka negativa förebilder är en genuin psykologisk egenskap hos 
denna respondent (och inte en "bias" eller felkälla), uppstår frågan 
i vilken utsträckning ISA-analysens resultat avspeglar detta.

Å andra sidan bör det understrykas att fastställandet av en 
respondents negativa värderingar inte är beroende av att objektet 
"en person jag tycker illa om" skattas i formuläret, inte heller av 
att negativa värderingar explicit kommer till uttryck i intervjun. 
Värderingarna fastställs utifrån respondentens skattningar av ideal
jaget ("jag som jag skulle vilja vara"), varvid den pol i varje con
struct där idealjaget får en skattning skild från 0 definieras som 
positiv, och dess motpol automatiskt som negativ, vilket ger nega
tiva värderingar. I princip är det således möjligt att på så sätt få en 
persons negativa värdesystem (dvs hans "contra-values") utan att 
ett enda negativt omdöme explicit kommit till uttryck i intervjun. 
Analysen råkar i kritiska svårigheter endast i de fall då både ideal
jaget och objektet "en person jag tycker illa om" får nollskattning- 
ar på mer än 80% av constructs.

Weinreich själv har huvudsakligen använt metoden för att 
forska kring relationer mellan förhållandevis distinkta sociala grup
per. I dessa fall blir det enligt vår mening lättare att välja adekvata 
objekt och constructs. Om man, som i föreliggande undersökning, 
använder metoden för renodlade fallstudier (ett annat exempel är 
studierna av anorexia nervosa-patienter) krävs det andra övervä
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ganden kring valet av objekt och constructs än i gruppjämförande 
undersökningar.

Liebkind (1984) använde ett tillvägagångssätt som på två 
väsentliga punkter skilde sig från Weinreichs: dels sättet att samla 
in respondenternas objekt och constructs, dels själva skattningsför- 
farandet. Objekt och constructs samlades in genom den s k triad- 
metoden. Vid skattningstillfället presenterades objekten för re- 
spondenten i form av en bestämd standardiserad rollista. Respon- 
dentema ombads sedan att för de olika "rollerna" tänka på en kon
kret person som de kände och därefter skatta dessa personer med 
avseende på constructs. Syftet med detta förfaringssätt var att öka 
det projektiva momentet i skattningen samt att i möjligaste mån 
dölja undersökningens syfte, som rörde intervjupersonernas rela
tioner till en viss språkgrupp.

Ur metodologisk synvinkel hade det onekligen varit värde
fullt om man här gjort två parallella undersökningar, en med hjälp 
av Weinreichs uppläggning och en annan efter Liebkinds design, 
som i högre grad ansluter till Kellys "ortodoxa" gridteknik. Det 
ligger nära till hands att misstänka att om man explicit i formuläret 
anger de etniska/språkliga grupper som respondenten skall förhål
la sig till, så medför detta risken att respondenten förstår att man 
vill utröna en eventuell identifikationskonflikt i förhållande till des
sa grupper. Skattning sresultaten kan då påverkas, eftersom respon
denten kanske värjer sig för att uttrycka denna konflikt. En sådan 
psykologisk reaktion är inte osannolik när det t ex gäller relationer 
mellan grupper som traditionellt anses stå i kulturell konflikt med 
varandra, åtföljd av skillnader i makt och prestige.

Det föreligger nästan inga systematiska undersökningar 
som jämfört de ovan diskuterade skillnaderna i tillvägagångssätt 
och deras konsekvenser för resultaten. Först när sådana systema
tiska jämförande studier genomförts kan man mera bestämt uttala 
sig om för- och nackdelar med respektive design med avseende på 
målsättningen i den undersökning där ISA används. Det råder 
även viss oklarhet beträffande frågan i vilken utsträckning Lieb
kinds tillvägagångssätt gör våld på de förutsättningar som Wein- 
reich byggt in i ISA.
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Oavsett vilket tillvägagångssätt man använder sig av för att 
extrahera constructs och objekt och vilken design man väljer att ge 
skattningsformuläret utgör transformationen av kvalitativa inter
vjudata till kvantitativa skattningar av objekt på constructs den kan
ske mest kritiska fasen i ISA, åtminstone i de fall där den explora- 
tiva intervjun varit invändningsfri och gett den nödvändiga infor
mationen. Den hittillsvarande ISA-forskningen ger mycket knapp
händig information om detta moment. Det vore värdefullt att un
dersöka detta genom jämförelser mellan olika intervjuare/formulär
konstruktörer som fått använda samma respondenter.

En annan viktig och intressant fråga gällande utformningen 
av skattningsformuläret rör den utsträckning, i vilken forskaren 
själv skall kunna formulera objekt och/eller constructs utifrån sina 
forskningsintressen och relativt oberoende av utfallet av den ex- 
plorativa intervjun. I viss mån sker detta redan, då varje ISA-for 
mulär måste innehålla de 5 obligatoriska objekten. Weinreich själv 
tycks anse att även constructs i viss mån skall kunna "tillföras" 
formuläret utifrån forskarens intressen och hypoteser, men att de 
till övervägande del bör extraheras ur intervjumaterialet.

Till denna fas, utformningen av skattningsformuläret, hör 
också ställningstaganden rörande skattningsskalans egenskaper. 
Objekten skattas på constructs med hjälp av grafiska skalor. Ut
formningen av dessa skalor aktualiserar några frågetecken. I denna 
undersökning har vi använt en 9-gradig skala. Weinreich anger 
möjligheten att förkorta skalan, vilket tangerar den välkända skal
tekniska frågan hur skalans längd kan påverka skattningarna. Oss 
veterligt har inte Weinreich undersökt denna problematik på ett 
systematiskt sätt. Ett alternativ till bipolära constructs vore unipo- 
lära skalor separat för var och en av ett constructs två poler. I en 
del undersökningar med Osgoods semantiska differential har man 
framgångsrikt använt unipolära skalor. Å andra sidan anförs ofta 
uppfattningen att motsatspar och kontraster utgör ett fundamentalt 
kännetecken hos människans kognitiva apparat. Motsatser fångar 
något av dynamiken och spänningen i människors sätt att uppfatta 
omvärlden.
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I denna studie tycktes den bipolära utformningen av con
structs ofta underlätta skattningarna genom att de båda polerna för
tydligade varandra. I Manualen för ISA (appendix C) diskuterar 
Weinreich för- och nackdelar med olika skaltyper, främst den bipo
lära och den unipolära. Hans slutsats är att den bipolära skalan 
med nollpunkten i mitten har flera fördelar framför den unipolära, 
främst genom att vara psykologiskt mera adekvat för ISA-skatt- 
ningar, där objekt skall relateras till constructs som ofta på ett "na
turligt" sätt utgörs av par av motsatser.

Av tidsskäl har vi inte kunnat djupare studera de olika ska
lornas egenskaper och har därför - tills vidare - accepterat de ar
gument som Weinreich anför. Däremot bör man understryka att 
olika skaltyper av allt att döma genererar olika rådata för analys 
med IDEX-programmet. En väsentlig egenskap hos (och förhopp
ningsvis även en fördel med) ISA är att den omvandlar kvalitativa 
intervjudata till kvantitativa data just genom skattningsförfarandet. 
Det vore därför önskvärt att i en annan undersökning systematiskt 
studera hur olika skaltyper vid skattningarna inverkar på analysre
sultaten från IDEX-programmen.

En annan närliggande problematik, som inte alls diskuteras 
av Weinreich i någon av de tillgängliga skrifterna, är den metriska 
"nivån" på de grafiska skalor som används i ISA-formulär. Wein
reich tycks självklart utgå ifrån att skattningarna utgör intervallda
ta, dvs kan representeras av intervallskalor där det är meningsfullt 
att utföra matematiska operationer på differenser mellan skalste
gen. Om detta vet man dock ingenting, då inga systematiska under
sökningar av de metriska egenskaperna hos ISA-skattningar har 
genomförts. Att de streck som markerar skalstegen på ISA-skalor- 
na är grafiskt lika långa utgör ingen som helst garanti för att de 
subjektiva "skalsteg" som antas dölja sig bakom respondenternas 
markeringar på skalorna uppfyller kraven för en intervallskala.

Det finns således inga empiriska belägg för antagandet att 
t ex skillnaden mellan skalstegen 7 och 9 är subjektivt lika stor 
som skillnaden mellan skalstegen 1 och 3. Det hela kompliceras 
av att de egentliga grafiska skalorna på formuläret är bipolära med
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nollpunkten i mitten och omvandlas till 9-gradiga skalor från 1 till 
9 (där 5 representerar nollpunkten) först vid överföringen till da
tablanketten. Den bipolära karaktären hos den grafiska skalan kan 
tänkas introducera ytterligare komplikationer när det gäller de sub
jektiva skalintervallens relation till de objektivt lika långa grafiska 
skalstegen. Det man tills vidare kan hoppas på är att skattningarna 
på ISA-skalor utgör en icke alltför risig approximation till inter
vallskalor. Det förefaller även som om vissa av de index som 
IDEX-programmet räknar ut inte bara förutsätter intervalldata utan 
även kvotdata. Om så vore fallet kompliceras de metriska proble
men ytterligare.

Den sista fasen i ISA består i att skattningarna analyseras 
med IDEXIDIO-programmet. Programmet beräknar en rad index
värden på grundval av de definitioner som Weinreich gett de 
grundläggande begreppen. Validiteten hos de resultat som pro
grammet åstadkommer är givetvis beroende av validiteten hos de 
föregående faserna i undersökningen, främst kanske av huruvida 
skattningarna är reliabla och valida indikatorer på de tillstånd och 
processer som ISA vill mäta, men också huruvida de begrepp som 
indexen operationaliserar fångar den psykologiska verklighet som 
metoden avser att undersöka. De huvudfrågor som väcks i sam
band med den sista fasen i ISA är därför: kan man tänka sig andra 
operationaliseringar av samma begrepp än de som återfinns inom 
ISA och hur valida indikatorer är de operationaliseringar som 
Weinreich använder sig av?

Tidigare berörde vi ISAs något onödigt krångliga språk
dräkt, framför allt kanske definitionerna. Weinreich har hämtat 
teoretisk inspiration bl a från Eriksons teori om identitetsutveck- 
ling. När man först läser de operationella definitionerna av de 
grundläggande begreppen i ISA får man lätt intrycket att de index 
som definitionerna omvandlas till är utformade på grundval av 
teoretiska resonemang kring identitetens utveckling och struktur. 
Så är emellertid inte riktigt fallet. De definitioner som Weinreich 
kallar operationella är i själva verket ett slags mellanting mellan 
teoretiska och operationella definitioner. De egentliga operationel
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la definitionerna återfinns i appendix i Manualen för ISA, där oli
ka index definieras både verbalt och algebraiskt. Ett exempel som 
förtydligar detta är definitionen av "self-esteem".

Definitionen lyder (Weinreich 1980): "A person’s self-es
teem is defined as his overall self-assessment in evaluative terms 
of the continuing relationship between his past och current self- 
images, in accordance with his value system". Eller i översättning: 
"En persons självvärdering definieras som totaliteten av hans 
värderande självbedömning med avseende på den kontinuerliga 
relationen mellan hans nuvarande och tidigare självbild, och i en
lighet med hans värdesystem.

Detta presenteras som en operationell definition men den 
specificerar inte de empiriska operationer som skall konstituera 
definitionens operationella karaktär. Den egentliga operationella 
definitionen står att finna i appendix i manualen och är uttryckt 
med hjälp av en mängdalgebraisk formel med följande verbal över
sättning: "Self-esteem definieras här algebraiskt som den vägda 
summan av normaliserade värden för individens evalueringar av 
sin nuvarande självbild, R(EC), och sin tidigare självbild, R(Ep )". 
Tilläggas bör att evaluering syftar på antalet positiva och negativa 
constructs som individen använt för att beskriva objekten "Jag 
som jag är nu" och "Jag som jag var förut".

Den första definitionen är egentligen en semi-teoretisk defi
nition, som i viss mån anknyter till Eriksons teoribildning. Å andra 
sidan inser man, om man betänker vilken typ av data ISA arbetar 
med, att definitionen på ett kamouflerat sätt anspelar på de speci
fika data som ISA-skattningarna genererar. En intressant reflexion 
infinner sig här: har Weinreich möjligtvis först bestämt sig för vil
ken typ av data - skattningar av objekt på bipolära constructs - 
hans metod skulle bygga på, och sedan utformat sina semi-teore- 
tiska definitioner utifrån dessa specifika data? I så fall skulle hans 
arbetsgång vara rakt motsatt den man finner i gängse metodhand
böcker: först teoretiska definitioner, sedan lämpliga operationalis- 
eringar.

Hur det än förhåller sig med detta, är det uppenbart att de 
definitioner som Weinreich presenterar som operationella är gan-
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ska avlägsna från konkreta operationer. Den första definitionen av 
begreppet "self-esteem" ovan kan alldeles säkert operationaliseras 
på flera olika sätt, med hjälp av datagenererande empiriska opera
tioner av helt annan typ än ISAs Kelly-inspirerade griddata. Så 
även de andra definitionerna. De egentliga operationella definition
erna av de begrepp som ISA arbetar med utgörs i stället av de tek
niska definitioner av index, med åtföljande formaliseringar, som 
presenteras i appendix i manualen. Dessa index bygger helt expli
cit på just den typ av data som genereras av ISA-formulären. När 
man skärskådar dessa index kan man emellanåt uppleva något av 
en antiklimax: en relativt komplicerad semi-teoretisk definition av 
ett långt ifrån okontroversiellt och enkelt psykologiskt begrepp 
omvandlas till ett index och visar sig vara liktydigt med en nästan 
trivial mängdrelation mellan de attribut som respondenten använt 
för att skatta vissa objekt i formuläret.

Låt oss ta begreppet "idealistisk identifikation". Inom t ex 
den psykodynamiska traditionen har detta begrepp använts med 
många olika betydelsenyanser. Weinreichs semi-teoretiska defini
tion av detta begrepp (återigen felaktigt presenterad som operatio
nell) är ganska krånglig. Om man i stället tittar på hur det index 
som mäter idealistisk identifikation är konstruerat, slås man nästan 
med häpnad när det visar sig att dess operationella innebörd i ISA 
är liktydig med antalet positiva constructs som en person använt 
för att skatta ett visst objekt. Bakgrunden är följande: Den idealis
tiska identifikationen med ett visst objekt definieras som upplevd 
likhet mellan idealjaget och objektet i fråga. Upplevd likhet indi- 
keras av den utsträckning i vilken en person använt samma con
structs på samma sätt för att karakterisera två objekt. "Idealistisk" 
definieras som de attribut som tillskrivs objektet "jag som jag skul
le vilja vara", dvs "ideal self, samtidigt som dessa attribut definie
ras som positiva. Av detta följer att idealistisk identifikation med 
ett objekt definieras operationellt som antalet positiva constructs 
som respondenten tillskriver objektet i fråga. Kan det verkligen 
vara så enkelt? Samtidigt måste man ge Weinreich kredit för att de 
operationaliseringar han åstadkommit i sina index är avsevärt me
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ra explicita än många andra "operationella" definitioner av samma 
eller besläktade begrepp man finner i litteraturen. Detta gör det 
möjligt att kritiskt granska metodens förutsättningar och struktur, 
vilket väsentligt bidrar till dess vetenskapliga värde.

Till den sista fasen i ISA hör också klassifikationen av iden- 
titetsvarianter. Vi har tidigare berört Weinreichs bristfälliga diskus
sion av bakgrunden till slutklassifikationerna - de presenteras utan 
någon grundligare analys av hur de kommit till. Klassifikationema 
utgör ett slags "överbyggnad" på de operationaliserade definition
ernas index, främst index för självvärdering och identitetsdiffu- 
sion. Validiteten hos klassifikationema står därför och faller med 
validiteten hos de index de bygger på. De frågetecken gällande va
liditeten hos index som vi diskuterat i det föregående gäller därför 
i lika hög grad klassifikationen av identitetsvarianter.

IS As struktur är relativt tydlig och enkel. I figur 2 (se näs
ta sida) återges en schematisk skiss över metodens struktur. Pilar
na i figuren anger riktningen hos den påverkan som kan tänkas ex
istera mellan metodens olika komponenter och faser.

Den komplicerade frågan om validiteten hos ISA kan såle
des delas upp på ett antal frågor rörande validiteten hos de olika 
faser som användningen av ISA innebär: den explorativa inter
vjun, extraktionen av objekt och constructs ur intervjumaterialet 
(däri ingår också formuleringen av objekt och constructs i skatt- 
ningsformuläret), utformningen av skattningsskaloma, själva skatt- 
ningsproceduren och till sist bearbetningen med IDEX-program- 
met med dess komplicerade uppsättning av index byggda på defi
nitioner av de psykologiska begreppen.

För att få ett begrepp om reliabiliteten i ISA-skattningarna 
genomförde vi en andra skattningsomgång i denna studie. Hög re
liability hos skattningarna innebär (i "test-retest"-bemärkelse) att 
upprepade skattningar av samma formulär från samma person bor
de ge likartade resultat. En rad inre och yttre faktorer kan påverka 
skattningarna mellan de två omgångarna. (Hur pass stabila är iden- 
tifikationsmönstren? Hur påverkar upprepade skattningstillfällen 
respondentens skattning? mm) Om resultaten förändras nämnvärt
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mellan två skattningstillfällen bör man utröna orsakerna bakom för
ändringen. Oss veterligen har inga studier av ISA-skattningarnas 
reliabilitet genomförts. Vi har tidigare (avsnitt 5.4.4) berört de 
osäkra och icke helt utredda inre och yttre orsakerna bakom skill
naderna mellan de två skattningsomgångama i denna studie. Deras 
osäkra karaktär medför att några definitiva slutsatser inte kan for
muleras, men resultaten understryker vikten av att genomföra 
grundligare analyser av metodens reliabilitet än vad som varit möj
ligt inom ramen för denna undersökning. En sådan analys skulle 
kräva en longitudinell studie av individer och/eller grupper, i vil
ken man omsorgsfullt definierat externa validitetskriterier.

Det är även viktigt att något beröra frågan om analysresulta
tens precision. Hur mycket kan skattningarna av samma formulär 
variera utan att analysresultaten påverkas i nämnvärd omfattning, 
t ex att klassifikationen av identitetsvariant ändras? Kan marginel
la avvikelser i vissa fall förorsaka kraftiga avvikelser i resultaten?

För att besvara sådana frågor krävs helt andra undersökning
ar än vad vi kunnat genomföra i detta sammanhang. En möjlighet 
vore att underkasta verkliga empiriska skattningar statistiska varia
tioner och observera skillnaderna i IDEX-programmets analysre
sultat, en annan att konstruera "simulerade" eller "syntetiska" data
matriser av olika slag, t ex slumpmässigt genererade, och under
söka i vilken utsträckning programmet ger "meningsfulla" resul
tat utifrån sådana nonsensdata. En sådan undersökning är planerad 
och kommer att rapporteras inom den närmaste framtiden. Bättre 
kunskaper om metodens precision i dessa hänseenden vore mycket 
värdefull för bedömningar rörande dess användbarhet i olika typer 
av undersökningar. Precisionsbrister får förmodligen en sorts kon
sekvenser i rena fallstudier, en annan i gruppjämförelser. I det sist
nämnda fallet är det tänkbart att även relativt hög okänslighet hos 
metoden för variation i data kan tolereras då variationen "drunk
nar" i de gruppgenomsnitt som resultaten utgörs av. Å andra sidan 
är alla skattningar oprecisa i någon bemärkelse, även om det råder 
delade meningar om vad som skulle kunna sägas konstituera "san
na värden" i psykologiska sammanhang.
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Det är självklart att varken ISA eller någon annan metod 
kan beskriva den psykologiska verkligheten exakt som den egent
ligen är. Den fråga vi ställer oss är hur pass nära ISA kommer den
na verklighet. Hur man än försöker undanröja metodologiska svag
heter inom metoden medelst annorlunda skalor eller andra defini
tioner, så kvarstår ändå faktum att metodens användbarhet står och 
faller med i vad mån individen verkligen ger relevanta och adek
vata uttryck för sin psykologiska verklighet när han sätter sina 
kryss på skattningsskaloma.

Å andra sidan är det just vid kontaktytan mellan individens 
psykologiska verklighet och metodens struktur som ISAs definiti
va styrka kommer fram. Genom att den första fasen utgörs av rik
haltiga mjukdata som successivt stramas åt och med responden- 
tens medverkan transformeras till kvantitativa data är metoden - 
under någorlunda kontrollerade former - öppen för subjektiv påver
kan både från respondenten och från forskaren. Detta medför en 
del risker, men utgör samtidigt en oundgänglig förutsättning för att 
individens inre psykologiska verklighet skall meningsfullt kunna 
fångas i form av kvantifierbara data. Vi har mycket svårt att tänka 
oss en meningsfull metod för studier av människans identitetsut- 
veckling som saknar förmågan att inom sina ramar införliva de 
subjektiva, ständigt skiftande processer som konstituerar en män
niskas identitet.

Just denna egenskap hos ISA, kombinerad med dess strikt 
och konsekvent uppbyggda inre struktur och den explicita karaktär
en hos dess olika faser får oss att tro att den trots alla de fråge
tecken vi rest i denna studie öppnar stora möjligheter till menings
fulla, kvalitativa-kvantitativa studier av något så svårfångat och 
samtidigt så fascinerande som människans identitet. Metoden mås
te emellertid underkastas ännu mer ingående metodologiska under
sökningar än den vi haft möjlighet att genomföra i denna rapport.
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BILAGOR.

1. Intervjuguide för Identity Structure Analysis

Föreliggande guide utgör en något modifierad version av 
den guide som återfinns i Weinreichs Manual för ISA från 
1980. Huvudsyftet med intervjun är att få en maximalt fyllig 
bild av intervjupersonens sätt att tänka och känna kring sig 
själv samt kring viktiga personer och grupper i sin sociala 
omgivning. Under intervjuns gång måste intervjuaren hålla i 
minnet att materialet från intervjun i första hand kommer att 
användas som underlag för konstruktion av skattningsformulär 
för ISA. Detta innebär att materialet måste innehålla maxi
malt rik information dels om signifikanta andra i intervju
personens liv, dvs personer, grupper och eventuellt institu
tioner eller liknande sociala företeelser, som är viktiga 
och "laddade" i ip:s liv, dels om de känslomässigt laddade, 
värderande föreställningar, förhållningssätt och beteenden som 
ip använder för att beskriva och förhålla sig till dessa sig
nifikanta andra. I skattnings formuläret utgör aspekter av 
självuppfattningen ett centralt kluster av "objekt". I interv
jun måste man därför vid upprepade tillfällen försöka pene
trera ip:s tankar och känslor kring de tre fasetterna av 
självbilden, jag som jag är nu, jag som jag var tidigare och 
jag som jag skulle vilja vara (idealjaget).

Intervjun bör spelas in på band. Analysen av intervjumateria
let i syfte att extrahera "objekt" och "constructs" till skatt- 
ningsformuläret kan ske direkt från bandupptagningen. I öv- 
ningssyfte bör man dock skriva ut de första 2-3 intervjuerna 
för att lättare kunna identifiera "kandidater" till objekt coh 
constructs.

En väsentlig skillnad i intervjustrategin föreligger bero
ende av om syftet med undersökningen är en renodlad fallstudie 
eller en gruppjämförande undersökning. I rena fallstudier 
antar intervjun ofta karaktären av djupintervju och det re
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sulterande skattningsformuläret är helt personligt för den 
speciella intervjupersonen. I gruppjämförande undersökningar 
bör man intervjua ett lämpligt antal - 10-30 - personer från 
varje grupp man vill undersöka och tonvikten ligger där på ob
jekt och constructs som förefaller vara gemensamma för 
gruppen i fråga och som därför kan ingå i ett standardiserat 
skattningsformulär som administreras till alla medlemmarna i 
den undersökta gruppen/ grupperna. I det senare fallet har in
tervjuerna därför explorativ karaktär.

A. Skola, arbeta, kvalifikationer ocb arbetsförhållanden

1. Vilken slags skola har du gått i?
Varför valde du/blev det just den varianten av skola?
Hur skulle du beskriva din skoltid?
Hur var det att gå i skolan?

2. Vad har du fått för utbildning efter skolan?
Var det den utbildning du hade tänkt dig?
Vad tror du att du kommer att arbeta med/vad arbetar du
med?
Är det just det som du verkligen vill arbeta med?
Om inte - känner du någon som har ett sådant arbete som
du vill ha? Vad tycker de om det?

3. Hur tror du att det skulle kännas/vara att ha ditt "öns- 
kejobb"?
Vad skulle du uppskatta i ett sådant jobb?
Vad skulle du inte uppskatta i det jobbet?

4. Vad arbetar/arbetade din pappa med?
Vad tyckte han om det?
Vad arbetar/arbetade din mamma med?
Vad tyckte hon om det?
Hur tror du att deras erfarenheter från arbetet påverkat 
dig?

5. Om du har ett jobb nu, planerar du att byta jobb i fram
tiden?
Om ja, varför planerar du detta? Är du missnöjd med det 
jobb du har?
Om nej, är du nöjd med det jobb du har? Varför?
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6. Känner du oro om du tänker på att byta jobb?
Vad är det i så fall som gör dig orolig?
Tror du att det kommer att ordna sig för dig med arbete? 
Kommer du att få det jobb du önskar?

B. Bakgrund: familjeliv, signifikanta händelser och föränd
ringar i uppväxtvillkor

7. Var är du född?
Hur länge har du bott där du bor nu?
För invandrare: när kom du hit?
Var är dina föräldrar födda?

8. Hur bor du nu?
Är det viktigt för dig hur du bor?
Vad är viktigt?

9. Hur lever du nu: sambo, ensam, gift?
Vilka förändringar har inträffat sedna du flyttade hem
ifrån?
Hur har relationen till din sambo/pojk-flickvän/man/hus- 
tru påverkat dig?

10. Hur ser din familj ut? Syskon? halvsyskon etc?
Var bor de?

11. Är det någon av dina syskon som du kommer bäst överens 
med?

12. Har du några andra släktingar som du har närmare kontakt 
med och som du tycker är viktiga personer för dig?
Varför är de viktiga? Vad tycker du om hos dem? Vad 
tycker du inte om?
Hur kommer du överens med dem?

13. Varför har dina föräldrar bott/flyttat som de har gjort?
Hittade de vad de sökte?

14. Hur var du när du var liten? Vilket slags barn var du? 
Vilka egenskaper förknippar du med hur du var?
Kan du komma ihåg vad du gjorde?
Är du fortfarande likadan eller har du förändrats?

15. Om du ser tillbaka på din uppväxt - vad är det absolut
viktigaste som har hänt dig? Vad tror du har påverkat 
dig mest till att du är den person du är idag?
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16. Vad är det som gör/gjort dig lycklig? Vilka är de lyck
liga stunderna i ditt liv?
Vad är det som gör/gjort dig olycklig? Vilka är/har var
it de olyckliga stunderna i ditt liv?

C. Nuets vänner och andra

17. Har du många vänner? har du någon bästa vän?
Hur är dina vänner? Är de som du? På vilket sätt i så 
Vad har ni gemensamt? På vilket sätt är de annorlunda än 
du?

18. Är dina vänner lika varandra? På vilket sätt? Vad har de 
gemensamt? På vilket sätt skiljer de sig från varandra?

19. Vad gör du tillsammans med dina vänner? (sport, fritid, 
förening, kyrka, diskotek, mm)

20. Händer det att du tycker olika/kommer i konflikt 
med/grälar med dina vänner?
Med andra människor? Vem? När händer det och varför?
Hur känner du dig när någon grälar med dig?
Kan du bli förbannad på en person som enligt dig gjort 
något fel?

21. Om du tänker på alla de människor du känner och känner 
till, finns det några som du inte tycker om? (släkt, 
vänner, bekanta, offentliga personer mm)
Kan du nämna två som du utpräglat inte tycker om?
Vad är det du inte tycker om hos dessa personer?
Vad är det i allmänhet för egenskaper som du inte tycker 
om hos andra människor? Varför tycker du illa om dessa 
egenskaper?

22. Hur är människornoa i skolan/på jobbet mm?
Vad har du gemensamt med dem?
Är du vän med någon?
Vad tycker du inte om hos dem?

23. Finns det några invandrare i din närhet?
På vilket sätt liknar de dig?
På vilket sätt skiljer de sig från varandra och från 
dig?
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24. Tycker du att du tillhör någon speciell grupp i samhäl
let? (invandrare, socialklass, etnisk minoritet, reli
giös grupp mm)
Vad är det i så fall som utmärker människorna i din 
grupp?

25. Har du någon kontakt med andra grupper i samhället?
Hur är de människor som tillhör dessa grupper?

26. På vilket sätt skiljer sig den grupp du tycker att du 
tillhör från andra grupper i det svenska samhället?

27. Hur ser du på invandringen till Sverige?
Är det ett problem? Varför? Är det problem för svenskar
na? för invandrarna?
Tycker du att invandraren måste anpassa sig till svenska 
normer och vanor eller skall svenskarna anpassa sig till 
invandrarnas normer?
Vilka svårigheter finns det i samband med detta? Hur 
tror du att man skulle kunna lösa dem?

D. Nuet: relationer till motsatt kön

28. Hur tycker du att dina relationer till män/kvinnor är? 
Är du nöjd med hur det är?
Om inte - skulle du vilja att ändra på något? Varför 
har du inte ändrat på det?

29. Vad för slags man/kvinna skulle du vilja vara tillsam
mans/gift med?

30. Tror du att du kommer att gifta dig? Fortsätta att vara 
gift?
Vill du ha barn? Kommer du att skaffa barn?
Kommer du att få det som du vill ha det?

31. Till män: Hur bör män behandla kvinnor?
Hur bör kvinnor behandla män?

Till kvinnor: Hur bör kvinnor behandla män?
Hur bör män behandla kvinnor?

32. Hur ser du på trohet/otrohet i ett förhållande?
Har det påverkat dina förhållanden? På vilket sätt?
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33. Vad bör man veta/klara av för att kunna ingå ett lyck
ligt förhållande?
Vilka ar de viktigaste problemen man måste kunna lösa 
för att ett förhållande skall vara bra?

34. Hur har dina förhållanden påverkat/utvecklat dig?
Ser du annorlunda på dig själv nu utifrån dina erfaren
heter i förhållanden?
Vad vill du ändra på hos dig själv när det gäller rela
tioner till motsatt kön?
Vad är din styrka i detta avseende? Din svaghet?

35. Skulle du kunna tänka dig att ha ett förhållande med en 
man/kvinna från en annan grupp i samhället än den du 
själv tillhör? (t ex invandrare, etnisk minoritet, an
nan samhällsklass, religion mm)? Varför?

E. Nuet: föräldrar

36. Vad för slags människor är/var dina föräldrar?
Hur skulle du kort beskriva dem?

37. Kommer du bra överens med din mor? med din far?

38. Brukar/brukade du vara oense/gräla/komma i konflikt med 
dem? Varför? Vid vilka tillfällen hände det och hur 
brukade det sluta?

39. Får du göra det du själv vill för mamma/pappa?
Vad gör/säger de när de inte vill att du skall göra
något?

40. Finns det något du gör eller skulle kunna göra som får 
dina föräldrar att bli upprörda, arga eller oroliga?

41. Vad uppskattar du mest hos din mor? Dn far?
Vad uppskattar du minst hos din mor? Din far?

F. Nuet: självet

42. Hur uppfattar a) dina föräldrar dig?
b) dina vänner dig?
c) andra människor dig?
d) andra (etniska mm) grupper dig? 

Beskriv kortfattat hur du tror att de uppfattar dig, 
vad för slags människa de tycker att du är. Tycker du
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att deras bild av dig gör dig rättvisa? På vilket sätt 
stämmer den? På vilket sätt stämmer den inte?

43. Hur skulle du vilja beskriva dig själv, vad för slags 
människa du tycker att du är?

44. Känner du, allmänt sett, att du klarar av att göra sak
er lika bra som andra människor?
Vad klarar du bättre än andra? Vad sämre?
Känner du dig någon gång misslyckad? När? Vad får dig 
att känna dig så?

45. Känner du att du har tillräckligt med självförtroende
för att klara av de saker du vill göra?

46. Tycker du att ditt självförtroende är bättre i dag än
det varit tidigare? Sämre? Varför?

47. Tycker du själv att du har förändrats under de senaste 
5 - 1 0  åren?- På vilket sätt? Tycker andra människor att 
du förändrats?

F. Framtiden: självet

48. Hur skulle du vilja vara i framtiden jämfört med hur du 
är i dag? På vilket sätt skulle du vilja förändras?

49. Vilka egenskaper tycker du är väldigt viktiga hos en 
bra person? Vilka av dem tycker du att du själv har i 
dag? Vilka skulle du vilja ha?

50. Vilken slags människor beundrar du? Respekterar?
Hur är dessa människor? Tänk på någon du känner eller 
känner till, som du beundrar och/eller respekterar 
högt, hur är dessa människor?
Vad är det du beundrar/respekterar hos dem?
Skulle du vilja bli som de? Tror du att du kommer att 
bli det?

H. Socialisation

51. Om du tänker på de personer vi berört hittills i inter
vjun, kan du komma på några andra som också har betytt/ 
betyder mycket för dig?
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52. De flesta människor får några av sina tankar/idéer/upp
fattningar från andra människor, antingen i sin närmas
te omgivning eller också offentliga personer de kän
ner till. Varifrån tycker du själv att du fått dina 
åsikter och uppfattningar? Vad har påverkat dig mest?

53. Har dina närmaste släktingar/vänner/bekanta några upp
fattningar/värderingar/föreställningar som du absolut 
inte kan hålla med om eller acceptera?

54. Är religion viktigt för dig? Varför? Går du i kyrkan?
Gör dina föräldrar det? är det/var det samma kyrka? 
Varför går du/går inte i kyrkan? Varför går/gick
de (går/gick inte) i kyrkan?

X . Begränsningar

55. Ganska ofta kan inte människor göra det som det själva 
vill. Finns det tillfällen då du själv inte kan göra 
det du vill?
Vad är det som hindrar dig då? Du själv eller andra? 
Vilka andra? Varför hindrar de dig? Skulle du vilja 
vara i stånd att göra precis allt det du vill?
Hur är det med dina vänner och bekanta, kan de alltid 
göra det de vill?

56. Tycker du att du själv kan göra det du vill i mindre 
utsträckning än andra människor? Om ja, varför tror du 
att det är så?

57. Vad tror du hindrar andra människor från att göra det 
som de själva vill?

J. Syn pä samhället

58. Hur tycker du att det är att leva där du bor i dag?
Trivs du? Vad tycker din familj och vänner om det?

59. Hur är det att leva i Sverige jämfört med andra länder 
du känner till?
Vad tycker din familj/dina vänner om att leva i Sveri
ge?
Finns det saker du skulle vilja göra som du inte kan 
göra i Sverige?
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60. Om du fick välja ditt önskeland, din önskeplats pä jor
den, var skulle du vilja leva då?

61. Tycker du att invandrarna bör återvända till sina hem
länder?

62. Vad tycker du är det bästa med det svenska samhället? 
Vad tycker du är det sämsta?

63. Tycker du att svenskar i allmänhet har förståelse för 
andra människors svårigheter och problem? Tycker du 
själv att du har det?

64. Hur pass viktigt är det enligt dig att hjälpa dem i 
samhället som har det sämre än man själv?
Är det viktigt att försöka göra det mesta möjliga av 
sina förutsättningar?
Är detta viktigare än att hjälpa andra, om du måste 
välja? Varför?

65. Tycker du att människor i Sverige blir behandlade som 
jämlikar? Varför tror du att det är så?

66. Finns det situationer då du tycker att det är rätt att 

människor behandlas olika? Varför tycker du det?

K. Avslutning

67. Tycker du att jag har fått en någorlunda heltäckande 
och rättvis bild av dig som person genom den här in- 
tervjun?

68. Vad tycker du mest om att göra?
Vad är det bästa du vet?

123



2. Formulär för bakgrundsdata

1. Ålder 2. Kön: Man ( ) Kvinna ( )

3. Födelseort......................................

4. Bostadsort......................................

5. Hur länge har Du bott där du bor för närvaran 
de?............

6. Religion...........................................

7 . Faderns yrke...................................... .

8 . Moderns yrke...................................... .

9. Eget yrke eller sysselsättning...................-

10. Antal syskon: Män:........Kvinnor.......

11. Egen position åldersmässigt i syskongruppen......

12. Antal syskon som

a) fortfarande bor hemma......

b) är gifta.....................

c) går i skola, på universitet, annan utbildning.

d) arbetar med vad?

e ) annat vad?

13. Övriga upplysningar
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3. Skalor för egen skattning av engagemang i objek
ten

I denna avdelning ombeds du att på en skala från 1 
till 5 skatta de "objekt" som du tidigare bedömt i 
formuläret med avseendepå hur viktiga du tycker att 
de är för dig. Skalstegen har följande innebörd:
1 = helt oviktig
2 = ganska oviktig
3 = mittemellan
4 = ganska viktig
5 = mycket viktig

Sätt inte mer än ett kryss på varje rad!
Oblekt 1 2  3 4 5
01. Jag som jag är nu --- --- --- --- ---
02. Jag som jag var tidigare----------- --- --- --- --- ---
03 . Jag som jag skulle vilja vara --- --- --- --- ---
07. En person jag beundrar----------------- --- --- --- ---
08. En person jag tycker illa om --- --- --- --- ---
04. Jag som mina vänner ser mig --- --- --- --- ---
09 . Lasse --- --- --- --- ---
10. Min mor --- --- --- --- ---
11. Min syster --- --- --- --- ---
12. En kvinnlig vän --- --- --- --- ---
13 . Jin --- --- --- --- ---
14. Stina --- --- --- --- ---
15. Min far --- --- --- --- ---
16. Min bror------------------------------ --- --- --- --- ---
17. En manlig vän --- --- --- --- ---
18. Svenska män i allmänhet---------------- --- --- --- ---
19. Jag som jag är med människorjag inte käner         ---
20. Jugoslaviska män i allm. --- --- --- --- ---
21. Jugoslaver i allmänhet --- --- --- --- ---
22. Svenskar i allmänhet --- --- --- --- ---
23 . Kvinnor i allmänhet --- --- --- --- ---
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Skattningsformuläret 
Instruktion
1) Detta skattningsformulär består av ett antal sidor. På varje 

sida finns i sin tur ett antal skalor.

2! Den första skalan högst upp på varje sida har kontrasterande 
ord, eller meningar, vid vardera ändpunkten.

3) Därunder följer ett antal skalor. I kolumnen till vänster om 
dessa skalor finns ett antal "objekt" som du ombeds att 
skatta i förhållande till de kontrasterande orden eller ut
trycken längst upp på varje sida.

4) Titta på provexemplet här nedanför, men bläddra inte ännu 
till de övriga sidorna. Försök att fylla i provexemplet uti
från följande utgångspunkter:

a) Om du vill betona en speciell egenskap hos ett objekt 
(t ex egenskapen "snabb" för flygplan, kryssa då för i
ena änden av skalan och i den andra änden om du vill be

tona den motsatta egenskapen hos objektet (t ex långsam 
för: att gå).

b) Du kan visa hur snabbt eller hur långsamt du tycker 
att någonting är genom att kryssa på andra ställen på 
skalan. Ju närmare nollpunkten i mitten på skalan du 
kryssar, desto mindre av egenskapen i fråga anger du att 
objektet har (t ex mindre snabb, mindre långsam).

c) Om du tycker att någon egenskap inte alls passar till ett 
visst objekt, sätt då din markering i mitten av skalan.

d) Sätt alltid ett kryss någonstans på skalan för varje ob 
jekt. Sätt inte mer än ett kryss på varje skala.

PROVEXEMPEL
långsam ----          snabb

4 3 2 1 0 1 2 3 4
Flygplan ------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  01

0
Gå --- --- --- --- --- --- --- --- --- 02

0
Springa--------- ------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  03

0
Bil --- --- --- ---------- ------------  04

0
Askfat ------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  05

0
Buss ------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  06

0
Tåg ------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----  07

0
Om du inte förstår något, fråga nu. Därefter kan du vända 
sidan och övergå till det riktiga formuläret!
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Är medveten om omvärlden och Ar omedveten om omvä
är utan skygglappar och har skygglapppar

1

2
3,
4,
5.
6 .

7 .

8 . 

9 .

10 .

11 .

12 .

13 .

14 .

15 .

16 .

17 .

18 . 

19 .

Jag som jag är nu   ~
Jag som jag skulle vilja vara _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ °-' O
Jag som jag var förut   * ---------- “
Jag som mina föräldrar   04uppfattar mig ^  O
Jag som mina vänner u p p f a t t a r   — - - - - - - - - - - - - - - -mig '  0

OfEn människa jag har en v a r a k t i g  — - - - - - - - - - - - - - - -
och stabil relation m ed  0
En människa jag b eu ndrar x ----------- --- -------------- -
En människa jag tycker illa o m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  08

  09
  10

Morföräldrar  ^  — --------------- 11
En bra vän  ---------------- 12

fd  pojkvän _ - X ---------------------- -------------------------- 13

Lillasyster 19 år   14
Pa' s sista fru  15

O

Äldre människor   ----------------
Kören  if- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

^  O

Jag som jag är med mina vänner ---     1®
Jag som jag är med mina ---- Sf- ------------------------- 18föräldrar O

 20
O

Standardversionen av skattningsformuläret
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t — r  ~ 2  r  ~ r

1 . Är medveten om omvärlden och _____  y  ____  ____  ____  ____  ____ ____  ____  Är omedveten cm omvärlden
ä r  u tan  skygglappar • '  (3 oc^ s^ygglappar

2 . la r  vara :på sir.a re su rse r  ------  —*— ------  ------  —g- ------  -------------------------- MSlösar"med s in a  re su rse r

3. Ar osäker och rädd ------  ------  ------  ------  —g — ------  ------ ---------- Är säker och modig

4. Är rädd a t t  in te  b l i  accep te- , T ror s ig  vara accep te rad  fö r
rad fö r den man ä r ,  rädd a t t  ------  ------  ------  ------  —-y- ------  - V - ------ ---------- d e t man ä r ,  f o r  s ig  duga
in te  duga ^

5. Är i n te l le k tu e l l t  avstängd Är i n t e l l e k tu e l l t  öppen och
och upplever b r i s t  på         - j , -      - V - ---------  h a r s t i mg-,a„ 5
stim ulans u  N

6. Behöver s tru k tu r  och ordning ------  ------  ------  ------

--------------X-

11. I l l o ja l          - j j —     *7 ^

- X  ö---------------

-------------------ö---------------Xr

- Å - ---------------q---------------------

7. Ar in te  h erre  över sina 
k än slo r, lab il

8 . Vågar vara ly ck lig

9 . V ill vara ledare

10. Är to le r a n t  och har resp ek t ^
in fö r  andra människors hand- / v
l in g a r  och å s ik te r

12. Är en ty d lig  person som säger 
och s tå r  fö r  sina  å s ik te r

13. P assiv  och inåtvänd

14. Dominerande

Behöver in te  s tr u k tu r  och 
ordning

Är h e rre  över s in a  k ä n s lo r, 
s ta b i  1

Vågar in te  vara ly c k lig

V ill  in te  vara led a re

Är in to le ra n t  och h a r ingen 
re sp e k t in fö r  andra  männis
kors h and lingar och å s ik te r

15. Anpassar s ig  i s t ä l l e t  fö r  
fö r  a t t  ta  ko n flik t

Har e t t  s to r t  behov av a t t  
b l i  bekräftad  och uppskattad 
av andra

17. Har p e rso n lig  och nära kontakt 
med människor

 o X:

18. Är trygg och vågar l i t a  på 
andra

19. A ccepterar s ig  s jä lv  och ä r  
s ig  s jä lv  in fö r andra

7T

~tr

TT

20. O självständ ig  ——  - ■ — — — —q—   ■ ■— ^

Den spegelvända versionen av skattningsformuläret

Lojal

Är en vao person som in te  
säg er ocn 1n te  s t å r  fö r  
s in a  å s ik te r

A ktiv och u tå t r ik ta d

Vågar ta  k o n f l ik te r  med 
andra

Har l i t e t  behov av a t t  b l i  
b ek rä ftad  och uppskattad  
av andra

Är o p e rso n lig  och d is ta n s e -  
i  k o n tak te r  med människor

Är o trygg  och vågar in te  
l i t a  på andra

A ccep terar 1nte s ig  s jä lv  
och s p e la r  r o l l e r  in fö r  andra

S jä lv s tä n d ig
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