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Förord 

Processen som varit för att gjort detta arbete har varit minst sagt omtumlande. Allt ifrån 

starten, med val av ämne, vilket inte är det allra lättaste med tanke på hur brett programmets 

innehåll är. Efter att ha lyckats valt ämne var det en mental resa utöver det vanliga, och det 

finns många delar som skulle varit otroligt svåra att genomföra ifall det inte funnits vissa 

människor runt omkring som stöttat mig igenom det. Jag skulle då vilja passa på att tacka Åsa 

Gustafsson för vägledning under tre år på programmet, och hur hon lärt mig att försöka se 

enkelheten i det kaotiska. Överlag vill jag tacka alla lärare som jag haft nöjet att få jobba med 

under programmet, för med er hjälp har jag upptäckt passioner som jag inte trodde fanns, och 

bekräftat passioner som redan existerade. Sen skulle jag vilja tacka min handledare, Daniel 

Larsson, som med sin kunskap vidgat mina vyer kring denna uppsats, och samtidigt fått mig 

att inse hur mycket intressant jag har kvar att lära. Och jag vill tacka min klass, samt min 

familj, som funnits där hela tiden. Sist Sara, för att hon stod ut med mig under klagande och 

frustration, mentala sammanbrott och glädje. Din egen glädje och ditt stöd hjälpte mig igenom 

detta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The concept of identity and identities have a long history, especially regarding societal and 

behaviour studies. Many of them are analyzed trough class-schemes or family-situations, 

others are based on more direct approaches, such as income and education. This paper are 

examining a fraction of these different theories, and then applying it to the main purpose of 

the study, which is to examine different kinds of identities in context to subjective social 

status. Furthermore will the analysis concern different kinds of capital, which also will be 

presented in context to identities and subjective social status. This kind of analysis where 

possible by using already existing quantitative data from ISSP (International social survey 

programme) and their 2003 draft about National identity. My debentent variable, self-concept 

(subjective social status), was extracted through the existing material. The study was 

concentrated to the Scandinavian countries of Sweden, Denmark, Norway and Finland.        

By presenting these results through frequency and mean-tables, and multiple-regressions, but 

also with the theoretical framework, then it stands clear that their is no direct relation between 

identities and subjective social status, expect for religious identification. It is presented as that 

the capital itself are more influencial.  

 

Keywords: Identity, Ethnicity, Nationality, Religion, Socialclass, Capital, Subjectivity, 

Objectivity, Social, Status 
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Inledning 

Den identitet vi formar är skapt av samhället, samtidigt som identifikation är en individuell 

process av skapande. Identitet är däremot inte bara skapat av samhället, utan är en produkt 

med flera dimensioner, som bland annat består av historiska processer. Giddens (1997) 

argumenterar för att innan industrialismen och det kapitalistiska konsumtionssamhällets 

genombrott, under förmoderniteten,  var identitet inte ett val. Utan individer hade i denna tid, 

förutbestämda identiteter som baserats på bestämda roller. När moderniteten tog vid, genom 

etablerandet av  industrialismen, uppstod  fler valmöjligheter för individuell utveckling av 

identiteten. Detta gjordes genom att tidigare faktorer, som härkomst, familj och yrke som 

begränsat individen, började upplösas. Samtidigt begränsades denna process mot identitetens 

utveckling, av ett mer ekonomiskt centrerat samhälle, som gjorde att möjliga identiteter i stor 

utsträckning var relaterade till ekonomiska resurser. Alltså kunde individuell utveckling ske 

ifall ekonomiska resurser fanns att tillgå, eftersom dessa resurser var ett medel för 

självförverkligande. Giddens (1997) har karaktäriserat dagens samhälle som senmodernt, där 

identiteten inte längre är koncentrerat till ekonomiska resurser. Detta har gjort att det är fler 

faktorer som kom att spela större roll under senmoderntiteten, vilket i sin tur gör att fler 

faktorer finns att tillhandahålla för identifikationen. Genom detta har  det reflexiva jaget vuxit 

fram och befäst sig.  

Vidare för Giddens (1997) argumentationen om att identifikation är ett skapande moment, 

vilket ger varje individ möjligheten att definiera sig själv som något enskilt. Skapandet 

handlar om att, utifrån de intryck som presenteras i vardagen, bearbeta sin identitet till något 

eget, till ett förverkligande av det man vill vara. Utifrån detta är ingen identitet den andra  lik, 

vilket är en produkt av våra individuella behov av att skapa sig själv, som då också förklarar 

varför identiteter i sig är en del av vardagen. Detta innebär att det finns en relationen mellan 

identiteten och självet. Självet är en del av vår enskilda identitet, som bekräftar att vi som 

individer finns. Vidare är självet det som inom identiteten förhåller sig mot, att vi är det vi gör 

oss till, alltså står självet för den förverkligande delen av identiteten (Giddens, 1997).  

Johansson (2008) argumenterar för att identiteter  är en del av vårt vardagliga sammanhang 

som gör att vi erkänner vår existens, alltså att vi medvetet skapar vår egen tillvaro utifrån de 

intryck som är presenterade för oss. Samtidigt finns det en annan sida, vilket inkluderar 

samhället och att samhället påverkar oss i en sådan utsträckning att vi individuellt inte har 



2 
 

frihet till förverkligande av vår potential, utan vi formas i samklang med samhällets 

utveckling.  

Men hur påverkar då samhället vår identitet? Identifikationsprocessen styrs av de resurser 

som vi individer erhåller, eller de resurser som står till vårt förfogande. Även om vi har 

makten att genomföra individuella val, sker dessa val, enligt Bourdieu (1994), utifrån redan 

givna förhållanden. Via Giddens argument (1997) om de olika epokernas inverkan på 

utvecklingen av individen, bekräftar det att resurser faktiskt har en stor inverkan.  

Utifrån ovanstående argumentation ser jag det som att utvecklingen under senmoderniteten 

istället blir ett reflexivt förhållningssätt mot de kapital vi besitter, och identiteten bearbetas 

fram genom fler faktorer av resurser, som erkänns av samhället. Alltså är kapital inte längre 

centrerat till ekonomiska eller andra mer tydliga faktorer, utan spelar in på arenor som 

utbildning, umgänge och allmän social kompetens. I denna studie kommer jag, i likhet med 

Bourdieu (1994), använda mig av kapital och resurser som teoretiska begrepp. 

Identiteten är en övergripande process, som består av många olika infallsvinklar, vilket gör att 

det behövs en tydlig avgränsning. I denna uppsats kommer detta att undersökas  i ett 

senmodernt perspektiv, och hur olika identiteter ställs i kontext med olika sorters kapital. 

Utgångspunkten kommer att vara det reflexiva jaget, självuppfattning och kapital. Dessa 

teoretiska begrepp kan tillsammans ge en inblick i hur identiteterna i den senmoderna epoken 

reflexivt relaterar till de kapital som presenteras för oss i samtiden. Sist ställs detta emot hur 

identiteterna i sin tur ställer sig mot individuell självuppfattning, alltså hur kapital och olika 

former av identitet, möjligen formar en subjektiv social status. Detta angreppssätt är komplext 

eftersom det går att argumentera för att identiteten finns i flera dimensioner, vilket också 

betyder att varken detta eller de möjliga kapitalformer vi som individer har att tillgå, inte ger 

en helomfattad bild av subjektiv social status. Däremot kommer denna ansatts att ge en möjlig 

bild av hur olika kapitalsformer kan bidra till utformningen av den subjektiva sociala statusen. 

Detta kommer att göras genom att avgränsa vilka kapitalformer som ska finnas med i studien, 

som är ett urplock från det existerande materialet, för att därefter sätta dessa kapital i kontrast 

mot den subjektiva sociala statusen.  
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Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika identitetsformer påverkar den subjektiva 

sociala statusen. Uppsatsen kommer att undersöka den subjektiva(självuppfattande) sociala 

statusordningen och hur denna förhåller sig till de olika identiteterna, samt rollen av 

identifikationens kapital i kontrast till statusordningen.  
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Identitet 

För att förklara vad en konkret identitet innebär, måste vi överväga förändringen över tid, och 

hur denna har skapat samt utvecklat olika former gentemot identifikation och 

identitetsskapande. Johansson (2002) menar att det över tid utvecklats flertalet teorier om hur 

identiteten är konstuerad, där de allt för ofta är representerade av flera dimensioner. 

Identifiering handlar bland annat om existentiell förståelse, om hur vi medvetet erkänner för 

oss själva att vi existerar, samt ifall vi kan anse oss själva som reflexiva varelser av 

självförvärkligande, eller om självets frihet är en illusion.  

Giddens (1997) argumenterar att identiteten är föränderlig, genom att ramverken för 

identifikation sammankopplas med den samtid som vi lever i. Det reflexiva 

identitetsskapandet är inget nytt fenomen utan har existerat tidigare, men då var det ett 

reflexivt förhållningssätt som kretsande kring vetskapen om en given plats i samhället. 

Genom identifikationsprocessen i de förmoderna, moderna och senmoderna epokerna har 

individer funnit sig i existensen av fack av identitet. Om vi utgår från den förmoderna epoken, 

existerade dessa processer av identifikation  i kontext gentemot det sociala, en form av 

predestinerad roll i samhället, där familj, klass och yrkesstatus var av största signifikans.  

Vidare argumenterar Giddens (1997) att självet är reflexivt till sin natur, men att denna 

reflexivitet var en process som vidareutvecklades i samklang med moderniteten. Denna 

reflexivitet mynnade då ut som ett resultat av det framväxande kapitalistiska 

industrisamhället. Identiteten utvecklade den redan etablerade reflexiviteten genom att 

valmöjligheter presenterades, och självet var inte längre predestinerad. Däremot styrdes även 

denna epok av status, specifikt baserat på kapitalet och konsumtionens roll i moderniteten. 

Detta gjorde att reflexiviteten blomstrade, eftersom status numera kunde erhållas genom 

självförverkling och inte den predestinerade rollen. Samtidigt hämmades reflexiviteten via 

nya hierarkier som baserades på en ojämn fördelning av kapitalet och resurserna.  

Relationen som existerar mellan de moderna och senmoderna ramverken, alltså möjligheten 

till självförverkligande och identitetsskapande genom reflexiviteten, utvecklar sen självet och 

skapar valet av att kunna bryta sig loss från ett socialt fack. Argumentationen som Giddens 

(1997) för är centrerad till att vi idag, under senmoderniteten,  befinner oss i en tid av 

individuell reflexivitet. Där modernitetens utveckling av självet och dess potential stannade 

av, har senmoderniteten tagit vid. I denna epok är självförverkligande inget som är 
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koncentrerat till en specifik resurs eller ett specifikt kapital, utan individen formar sitt 

förverkligande genom reflexivitet.  

Vidare menar Giddens (1997) att individualisering av identifikationen möjliggjordes genom 

att moderiteten förde med sig, och senmoderniteten befäste, förändringen av tid och rum. 

Detta gör att identiteter inte längre är baserade på det som vi finner i vår närhet, utan 

formandet av självet expanderar mer fristående från tid och rum. Identifikationen blir i detta 

läge mångfacetterad, och eftersom tid och rum numera inte är centralt kan identiteter skapas 

gentemot olika influenser.  

Framställningen av dessa teoretiska utgångspunkter är av stor vikt, både de historiska och de 

nutida. Genom att anlägga ett historiskt perspektiv klargörs att identitetsprocessen, och allt 

vad den innebär, är föränderlig och följer förändringen av det övergripande samhället. 

Förändringen av identitetsförhållandena är väsentligt då vi tittar närmare på det övergripande 

syftet med uppsatsen. Eftersom det är förändringen inom den senmoderna epoken som 

komplicerar relationen mellan identifikation och den subjektiva sociala statusen, vilket kan 

uppnås genom reflexiviteten och självförverkligandets bekräftelse.  

Identiteten är därmed problematisk, och det kan argumenteras för att denna är konstruerad 

utifrån en given struktur, eller är bestående av flera olika kontextuella delar. Genom Giddens 

(1997) argumentation kan vi se identiteten som ett fenomen vilket vi som individer har 

makten att skapa. Denna process av identifikation, utifrån det som presenterats ovan, baserat 

på att möjligheten till självförverkligande, är koncentrerat till olika former av resurser. Detta 

betyder att den individuella reflexiviteten är utformad från de begränsningar som dessa 

resurser medför.  

Ingen identitet är den andra lik, och den individuella identiteten särskiljer sig genom att fastslå 

sin egen existens. Samtidigt som denna ansats kan kopplas samman mot en form av 

individuell frihet, måste denna existens problematiseras. Johansson (2002) tar upp detta, och 

för en diskussion utifrån att identiteten möjligen inte är centrerad kring frihet. För om 

identiteten finner sin essens i samhällets struktur, som Johanssons argumenterar för, är vi 

möjligen okapabla att uppfatta och bearbeta den verklighet som presenteras framför oss. 

Liknande argumentation kan finnas i Simmels teori om identiteten och självets föränderliga 

liv (2013). Det centrala utifrån denna teori är att den identitet vi besitter består av en 
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växelverkan mellan omvärlden och uppbyggandet av identiteten. Betydelsen av detta 

argument finner vi i att Simmel argumenterar för en växelverkan inom identitetsskapandet, 

som stärker individens reflexivitet. Denna växelverkan utgörs av, vad vi kan sammanfatta 

som, objektivitet och subjektivitet. Objektiviteten representeras av alla intryck som vi 

bearbetar genom livet, alltså verkligheten som vi finner oss i. Subjektiviteten däremot är 

kärnan av självet, där vi behandlar och lagrar de intryck som den objektiva verkligheten ger 

oss. Dessa för en konstant dialog mellan varandra, då objektiviteten förser information av den 

verklighet som är presenterad till subjektiviteten av självet. I denna process står den reflexiva 

delen från Giddens (1997) i centrum, och sammankopplas teoretiskt med Simmel (2013), 

eftersom denna del behandlar dialogen mellan den objektiva verkligheten och den subjektiva 

kärnan, samt vad som passerar identiteten och vad som ska fästas. Detta kan ses som att 

objektiviteten är de verktyg som livet ger oss, medlen som presenteras för oss i olika 

kontexter varje dag, medan subjektiviteten utgör kärnan för vår individuella potential av  

förverkligande, och verktygen bearbetas då för att bidra till detta förverkligande. Relationen 

som vi presenterat här från Simmels argumentation kan alltså tolkas som essensen i formandet 

av våra identiteter, eftersom det ger oss insikten om objektiv påverkan och subjektiv 

bearbetning, då objektiviteten är resurserna och subjektiviteten är den oändliga slutprodukten.  

Båda dessa teorier är väsentliga av samma anledning, då de framhäver en och samma 

gemensam utgångspunkt. Denna utgångspunkt är att självet, som en del av identiteten, är 

presenterad som reflexiv i sin natur, och att vi kan forma självet av egen påverkan via den 

verklighet som är presenterad. Att vara reflexiv betyder  att vi klarar av att reflektera över den 

givna verkligheten och vad denna ska betyda för självet.  

Argumentationen som förts ovan fungerar som ett komplement till den tidigare 

framställningen av Giddens (1997).  Detta stärker både teorin om individuell reflexivitet, men 

också hur detta sker i relation till den objektiva verkligheten av resurser. Som diskuterat var 

moderniteten centrerad till ekonomiskt kapital, medan betydelsen av kapital skiftar inom 

senmoderniteten och får fler former, vilket vi ska bearbeta mer ingående.  

Bourdieu (1994) menar att trots självets individuella möjligheter så utformas den  genom 

påverkan av objektiva strukturer, gentemot en hierarki bestående av status. Relationen som 

existerar mellan identitetsskapandet och reflexivt förverkligande kallas för individuation. 

Individuation är en form av subjektiv social status, som särskiljer självet och ger den 

möjligheten att forma sig själv. Enligt Bourdieu (1994) är orsaken till denna möjlighet 

koncentrerad gentemot det kapital vi besitter. I detta fall är det inte enbart mot ett ekonomiskt 
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kapital, utan andra sociala faktorer som utbildning, familj, jobb och inkomst, samt umgänge. I 

den allmänna diskussionen om kapital diskuterar Bourdieu hur kapital styr dispositioneringen 

på olika fält. Dispositioneringen, baserat på kapital, avspeglar statusförhållanden, som utifrån 

olika aspekter, värderar vårt kapital. Vidare tar Bourdieu upp (Broady, 1991) vad han kallar 

för kulturellt och ekonomiskt kapital. Dessa egenskaper, eller resurser, kan vara format genom 

allt ifrån sociala förhållanden till ekonomiskt kapital. Det kulturella kapitalet är ett fenomen 

som konkret går att ta på, trots att det inte appliceras i en fysisk form, som består av det 

erhållna kapitalet, det vi lagrat som kunskaps och erfarenhetsbas. Det kan ses som en form av 

kultiverade resurser, vilket vi erhåller genom essenser inom till exempel musik, konst och 

utbildning . Dessa erhållna resurser gör att individer, efter värdering av omvärlden, placeras in 

i en hierarki av  officiell status. Ifall efterfrågan av kapital är tillräckligt omfattande, sker ett 

indirekt förtroendeförhållande till detta, och marknaden fortsätter att befästa kapitalet i fråga. 

Det ekonomiska kapitalet däremot har en mer konkret framförhållning. Bourdieu (Broady, 

1991) menar vidare att det ekonomiska kapitalet har en linjär relation till status, alltså att om 

individen innefattas inom en social status, kopplas denna samman med en relaterad 

ekonomisk resursstatus. Samtidigt ställer sig denna form som i en dominans, som till exempel 

kan illustreras genom olika utbildningsförhållanden och den status som dessa förhållanden 

kan medföra, och då även intregrera olika kapital. Vissa utbildningar har då högre värde än 

andra, vilket gör att det ekonomiska kapitalet förstärks, både genom den historia som kapitalet 

bär på, men också utifrån den objektiva verklighet som värdesätter detta. 

Denna omgivning är enligt Bourdieu (1994) i sin tur objektiv, som tillsammans klassifierar, 

samt kvalificierar den berörda statusen som utbildning och inkomst medför. Därför blir de 

faktorer som individen tillhandahåller oftast klassade som symboliska, och efter bearbetning 

kan de appliceras mot till exempel kulturellt eller ekonomiskt kapital. Detta är alltså något 

som inte kan bekräftas av materialistiskt värde, utan blir istället bekräftad ifall behovet av den 

specifika statusen existerar. Vidare argumenterar Bourdieu för att alla individer är subjekt till 

den sociala världen, alltså att vi fångar de influenser av konstruktioner som det sociala 

medför. Eftersom världen i sin tur är föränderlig, så förändras även förutsättningarna för att 

bygga det kapital vi är berättigad till att skaffa. Däremot förs argumentationen av Bourdieu 

(1994) att de som borde förvärva status, faktiskt kan göra det, medan ett visst tillstånd av den 

objektifierande omgivningen, måste ges för att det ska kunna förvärvas. Detta målas upp som 

ett paradoxalt förhållningssätt eftersom status är något som varje enskild individ borde, av 

rätt, erhålla, men utvecklingen av statusen blir hämmad eftersom kapitalet är styrd av behovet 
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och möjligheterna. Bourdieu menar i detta fall att trots utvecklingen av sociala förhållanden, 

så har de klasscheman som existerar för statusen, en tendens att återgå till det fundamentala, 

där de dominanta och de dominerade förhållandena för status existerar. Alltså att statusen 

mobiliseras utifrån skillnader mellan individer, och därmed även fortlöper konstruktioner av 

statusskillnader.  

Sammanfattningsvis förhåller sig dessa teoretiska utgångspunkter till varandra, då Giddens 

(1997) argumenterar för relationen mellan den reflexiva identiteten och det övergripande 

samhället, samtidigt som Simmel (2013) bearbetar individens dialog mellan det subjektiva 

och objektiva. Sist är Bourdieus  teori om kapitalet och resurserna (1994), som förhåller sig 

till relationenen mellan det objektiva och skapandet av den sociala statusen utifrån detta.  
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Data och Metod 

I denna uppsats används ett material från International Social Survey Programme 

(www.issp.org), ISSP - 2003, vilket handlar om Nationell identitet. Trots att huvudområdet 

för 2003s omgång var fokuserat på nationell identitet finns det variabler vilka kan appliceras 

för att bearbeta ytterligare identitetsformer, vilket har motiverat valet av ISSP och denna 

upplaga.  

Efter detta valdes den praktiska utformningen av materialets innehåll, där till en början 

fokuset låg på respondenter från Sverige. Däremot visade det sig att interna bortfallet gällande 

identitetsvariabeln från Sverige var högt, med 54,5% inom Etnicitet, 54,4% inom Religion, 

54,3% inom Nationalitet och 54,5% inom Socialklass, vilket bidrar till en hög risk för att n-

talen är små. För att lösa detta problem inkluderades respondeterna från övriga nordiska 

länder, med motiveringen att Sverige, Norge, Danmark och Finland har förhållandevis 

liknande kulturer, både politiska och inhemska, vilket gör att de betraktas som en enhet. 

Genom detta ökade antalet och slutligen blev det 3475 respondenter som användes i studien. 

Av totalen hade Sverige 1186 respondenter, Norge 764st, Danmark 767st och Finland 758st. 

Då antalet respondenter i respektive land inte avpseglar antalet invånare i länderna har en 

landsvikt skapats. Denna landsvikt konstruerades med att utgå från invånarantalet i Sverige, 

och sedan viktades varje respondent i proportion av invånare mellan länderna. Detta innebär 

att respondenterna i Sverige fått värdet 1 (100%), Danmark 0,58 (58% av Sveriges 

befolkning), Finland 0,55 (55% av Sveriges befolkning) samt Norge 0,52 (52% av Sveriges 

befolkning). Antalet respondenter inom varje land utifrån denna konstruerade landsvikt är då 

att Sverige har högst antal deltagare med 1186, därefter kommer Danmark med 767, samt 

Norge med 764 och Finland med 758. 

Den beroende variablen är subjektiv status, vilket baseras på frågan, TopBottom Selfplace, och 

var konstruerad på en skala mellan 1-10, där  höga värden indiker hög status och låga värden 

indikerar låg status. Variabeln konstruerades från första början som en klassrelationsvariabel, 

som senare omstrukturerats till en variabel för självuppfattning, där respondenten själv för 

avgöra vad som ska inkluderas i självuppfattningen. Denna fungerade väldigt bra i detta fall, 

eftersom den inte var konstruerad utifrån en enskild aspekt av en representativ status, utan 

egen tolkning var av vikt.  
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Identitetsvariablerna, vilka är de oberoende variblerna, är framtagna av tre frågor i enkäten, 

Most important group R identifies with, Second most important group R identifies with och 

Third most important group R identifies with. De är konstruerade så att respondenten får välja 

vilken tillhörighet denne känner är viktigast, näst viktigast och tredje viktigast. Där fanns till 

exempel nationell och etnisk identitet, religion och social klasstillhörighet att välja, vilket 

också är de som valts att fokusera på i studien. Anledningen till detta är för att dessa 

representerar identiteter som i dagens samhälle är uppmärksammade, och därför intressanta 

att undersöka. Utifrån de tre olika frågorna om identitetsrelationen, gjordes en kodning för att 

sammställa materialet. Denna kodning sammanslog respondenternas svar gentemot någon av 

dessa tre frågor, och svarade respondenten mot en samhörighet till antingen nationell eller 

etnisk identitet, samt tillhörighet mot  religion eller social klass, inkluderades denna i 

kodningen.  

I uppsatsen används också ytterligare oberoende variabler, som ska fungera för att undvika 

skensamband, och dessa var utbildning och inkomst, vilket också representerar olika mått av 

kapital. Utbildningsvariabeln, Education II-highest education level, var konstruerad av en 

skala som representerades från  ingen formell utbildning, upp till högre universitetsutbildning. 

Inkomstvariabeln, Earnings, gav respondeterna möjlighet att fylla i exakta belopp som de 

individuellt tjänar varje månad. Varibeln delades upp i kvartiler, alltså fyra grupper av 25% 

vardera.  

Den huvudsakliga metoden som används i uppsatsen är linjär multipel regressionsanalys. 

Regressionen visar på effekten mellan de oberoende och den beroende variabeln, vilket i detta 

fall är användbart vilket då  effektenerna kan ses av identitetsformerna, utbildning och 

inkomst (oberoende) i kontext till självuppfattningen (beroende). Första steget är dock att 

utföra frekvenstabeller för att undersöka både ländernas frekvens i kontrast till de olika 

identitesformerna, samt den beroende variabelns frekvens utifrån den tiogradiga skalan.  

Den multipla regressionsanalysen är det som är av störst vikt för analysen, eftersom det är 

genom denna vi kommer att vi se en relation i kontrast med de olika identiterna. Däremot 

kommer denna multipla regression inte vara representerade av alla identiteter i en stor modell 

eftersom det huvudsakliga syftet är att undersöka självuppfattning i relation till de enskilda 

identitetsformerna. De kommer då att bearbetas var för sig, i kontrast mot den beroende, samt 

de oberoende och kontrollvariablerna.  



11 
 

Denna modell kommer att analyseras enskild och i kontrast gentemot varandra inom 

modellerna. Detta kommer att göras eftersom vi då kommer kunna att se en separat påverkan, 

men också ifall identiteterna överlappar varandra i relationen till de olika variablerna, samt 

om de är helt fristående.   

Sist kan de etiska övervägandena presenteras. Detta kan ses som förhållandevis 

oproblematiskt då respondenterna redan var anonyma i det ursprungliga materialet, samt att 

det inte skett något form av integritetsintrång. Vi utgår från vetenskapsrådets etiska riktlinjer 

(www.vr.se), där fyra huvudkrav måste uppfyllas. Det första är informationskravet, vilket 

betyder att respondenterna ska informeras om användningen av deras deltagande, vilket i detta 

fall har gjorts i samband med utskick av enkäten. Därefter kommer samtyckeskravet, vilket 

innefattar att respondenten måste lämna sitt samtycke att detta material får användas i 

vetenskapligt syfte, vilket även detta gjordes vid utskick. Den tredje regeln är 

konfidentialitetskravet, som innefattar att all bearbetning av materialet ska ske under 

tystnadsplikt. Samtidigt är detta oproblematiskt eftersom det inte existerar någon direkt 

koppling till respondenterna, förutom kodningen från deras enskilda enkät, vilket vi inte har 

tillgång av. Sist finner vi nyttjandekravet som existerar för att materialet som sammanställs 

inte ska användas för något annat än vetenskapliga syften, vilket kommer att göras genom 

denna analys.  
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Resultat 

För att få en övergripande bild av resultatet börjar vi med att presentera frekvenstabeller och 

medelvärdesanalyser. I tabell 2 visas den andelen som identifierar sig med varje 

identifikationsform. 8% identifierar sig utifrån etnicitet, 10% utifrån religion och 14% utifrån 

socialklass. Flest identifierar sig utifrån nationalitet med 39,5%. Utifrån detta resultat  visar 

det att den största andelen relaterar till nationell identitet.  

Tabell 3 undersöker medelvärdena från identifikationsformerna, utbildning och inkomst på en 

10-gradig skala som mäter subjektiv social status. Här kan vi börja med att titta på de 

identiteter som bearbetats, och dra slutsatsen att den subjektiva sociala statusen skiljer sig åt 

relativt markant mellan dem. Religion har det lägsta medelvärdet på 5,84, etnicitet 6,16 och 

nationalitet 6,25, medan socialklass har det högsta medelvärdet på 6,43, alltså de som 

identifierar sig utifrån religion tenderar att placera sig lägre på statusskalan än övriga. Vidare 

kan vi titta på resultaten för medelvärdena av utbildningsvariabeln. Här ser vi att det finns ett 

linjärt samband, där de med låg utbildning generellt placerar sig lågt på statusskalan, de med 

medelutbildning lite högre och de med hög utbildning högst. De med låg utbildning får i detta 

fall 5,57, medelhög utbildning 6,16 och de med hög utbilding har högsta medelvärdet på 6,53, 

vilket är förväntade resultat utifrån det teoretiska ramverket. Inkomst uppvisar däremot inte 

samma linjära samband med subjektiv status. Kvartil 1 har ett medelvärde på 6,09, samtidigt 

som Kvartil2 har 5,77. Kvartil 3 och 4 har högst medelvärde på 6,24 respektive 6,27, alltså en 

liten ökning mellan de två. Detta visar att inom kvartil 2, har respondenterna lägre subjektiv 

status än de som infinner sig i kvartil 1, alltså i den lägsta inkomstkategorin.  

Nästa steg i analysen är att undersöka vilken relation de olika indetitietsformerna har 

oberoende av inkomst och utbildning. I tabell 4 har fyra modeller gjorts, som vardera 

behandlar de olika identitetsformerna. I modell 1 undersöks betydelsen av etnicitet. Som kan 

ses finns oberoende av utbildning och inkomst inget samband mellan att identifiera sig utifrån 

etnicitet och subjektiv social status. Interceptet för model1 har ett värde på 5,753, medan de 

som i sin tur relaterar till etnicitetsidentifikationen visar ett negativt värde av koefficienten på 

-0,094. Resultatet visar sig inte vara statistiskt signifikant, vilket betyder att identifikation av 

etnicitet inte har något påverkan mot subjektiv status.  

Model2 visar ett annat intercept av koefficenten på 5,795, vilket också är det enda signifikanta 

värdet för identifikation genom alla modellerna. Alltså är model2 och religions identiteten, av 

största vikt genom att vi kan korrellera identifikationen med de andra oberoende samtidigt 
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som den enskilt går att bearbeta. Vidare har de som relaterar till religonsvariabeln ett negativt 

värde av inteceptet, och därmed en negativ riktning på koefficenten. Detta visar på -0,447, 

vilket betyder att religiös sammankoppling bidrar till en betydligt svagare subjektiv social 

status än med de utan.  

I model3 behandlas den nationella identiteten, vilket utgår från interceptet 5,746 på 

koefficienten, och ger ett resultat på högre subjektiv social status genom 0,027, men saknar 

signifikans.  

Sista modellen berör här identiteten socialklass, och koefficenten får i detta fall ett värde på 

5,736. Sociala klassidentiteten visar, precis som nationaliteten, en positiv utveckling mot 

självuppfattningen med 0,096, däremot saknar även denna statistisk signifikans.  

Ifall vi tittar närmare på kontrollvariablerna av utbildning och inkomst, finner vi ett 

generaliserat resultat. Kontrollvariablerna presenterar sig generellt sätt med liknande värden 

genom hela tabellen, oberoende identitetsform. Kvartil 3-4 är saknar genomgående 

signifikans, alltså har dessa inkomstkategorier ingen påverkan i relation till subjektiv social 

status. Utbildning visar genom alla modeller en linjär utveckling. Variabeln medutb visar till 

exempel i model3 värdet 0,396, medan högutb visar 0,848, och då indikerar på ett resultat 

som säger att medutb påverkar generellt den subjektiva sociala statusen positivt, samtidigt 

som högutb gör detta i större utsträckning. Den enda avvikelsen som existerar mellan 

modellerna och de olika kontrollvariablerna är inom kvartil2, där socialklass visar en positiv 

relation gentemot denna inkomstkategorisering, medan de andra modellerna visar negativ 

inverkan på den subjektiva sociala statusen.  

Vi kan även titta på konfidensintervallerna för de olika modellerna, där det står klart att 

etnicitet och religon överlappar varandra, samtidigt som religion avviker från nationalitet och 

socialklass som i sin tur inte korrellerar. Däremot ser vi ett samband mellan etnicitet, 

nationalitet och socialklass.  
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Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka relationen mellan olika identitetsformer och den 

subjektiva sociala statusen som dessa kan medföra. Denna relation skulle då undersökas både 

enskilt och i kontext till olika objektiva verktyg, som utbildning och inkomst. Dessa objektiva 

verktyg är representerade som kapital, och då kapital som möjligen har en inverkan på den 

subjektiva sociala statusen.  

Resultatet visar att det existerar en relation till subjektiv social status inom modellen för 

religionsidentitet, men inte för de andra identitetsformerna. Utgår vi från 

medelvärdesanalysen och även regressionstabellen ser vi att religion, som identitet, förhåller 

sig till status. Samtidigt kan det också ses att identiteterna korrellerar med varandra, dock 

svagt, genom konfidensintervallen. Däremot är dessa inte genomgående med varandra, utan 

det existerar en relation mellan religion och etnicitet, samtidigt som etnicitet, nationalitet och 

socialklass korrellerar utanför religionsidentiteten. Oavsett denna relation mellan 

identiteterna, står det klart att den subjektiva sociala statusen inte har en direkt koppling mot 

identitet, med undantag för  religion. Då betyder detta att religion är den identifikation som 

kan påverkan den subjektiva sociala statusen. Detta resultat indikerar alltså på att det existerar 

dimensioner inom denna specifika identitetsform, som inte berörs inom de andra, och som 

explicit relaterar till den subjektiva sociala statusen. 

Vidare kan vi titta på resultaten i kontrast mellan identiteterna och variablerna som 

representerar kapitalformerna, alltså utbildning och inkomst. Slutsatsen vi kan dra utifrån 

dessa resultat, både genom analys av tabell 3 och 5, är att olika kapitalsformer har en inverkan 

på den subjektiva sociala statusen. Mest utmärkande av dessa är utbildning, som inom alla 

modeller visar en linjär utveckling av relationen mellan utbildning och subjektiv social status. 

Ju högre utbildning, desto högre social status tendenderar respondenten ange. Inkomsten är 

koncentrerad till kvartil2, vilket var det enda värdet av inkomst som hade en påverkan på den 

subjektiva sociala statusen, och visar en relation till de olika modellerna. Denna är dock inte 

linjär i sin relation till social status, och visar lägre resultat av social status inom tre av de fyra 

modellerna. Detta indikerar på att inkomsten som kapital har en mer komplex relation till 

självuppfattning och kan vara beroende av fler dimensioner än utbildningsvariabeln.  

Slutsatsen för dessa kapitalformer kan sammanfattas till att vi bearbetar dessa verktyg genom 

de sociala förhållanden som vi ställs emot varje dag och i sin tur, som Bourdieu (1994) menar, 

de kapital som dessa sociala fenomen erhåller. Kapitalet som vi besitter som individer är 
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relaterad till konstruktionen av den sociala statusen, vilket i sin tur är placerar självet i en 

hierarki. Alla de infallsvinklar vi tidigare argumenterat för och emot, kan i sin tur kopplas 

tillbaka till kapitalen och värdesättningen av dem. För som både Simmel (2013) och Giddens 

(1997) tar upp är det relationen till den objektiva verkligheten som ställer självet i befattning 

med vad som är värt att bearbetas. Detta ger oss resultatet att kapitalformerna som bearbetas i 

denna studie representerar denna objektiva verklighet, och hur värdena representeras av dessa 

är då självets uppfattning om vad som är av värde.  

Utbildning kan i detta fall ses som, enligt Bourdieu (1994/Broady, 1991), kulturellt kapital. 

Denna kapitalsform är centrerad kring en dominansen mellan olika former och olika nivåer av 

utbildning. Självet kan givetvis reflektera och skapa en självuppfattning som står utanför 

dessa ramar, men tittar vi på resultaten i tabell 4, oberoende identitetsform, ser vi att det 

existerar en sådan dominans. Högre utbildningsformer har större betydelse för den subjektiva 

sociala statusen, vilket i sin tur betyder att det inte bara existerar en hierarki i självet, utan 

också i reflektionen gentemot kapital och dess essens. Sen har vi inkomst, vilket är 

ekonomiskt kapital, och som i denna analys delvis representeras av det övergripande 

symboliska kapitalet som Bourdieu för sin argumentation kring. Det symboliska kapitalet är 

något som värderas av den objektiva omvärlden, och skapar erkännandet av de andra 

kapitalformerna som vi besitter. Alltså är det inom samhällets ramverk som kapitalet får sin 

näring att utvecklas. Det symboliska kapitalet handlar också om ett förtroendeförhållande som 

denna omger sig själv med. Om vi tittar på regressionen i tabell 4, ser vi att kvartil2, som 

representerar inkomsten, har en negativ inverkan på den subjektiva sociala statusen inom alla 

identiteter förutom socialklass. Utifrån detta resultat kan vi dra slutsatsen att det ekonomiska 

kapitalet inte är lika erkänt som det kulturella kapitalet. Detta betyder i sin tur att kapitalet, i 

kontext till dess objektiva förtroendeförhållanden som presenteras i tabell 4, förändras baserat 

på vilka faktorer den innefattar, vilket avviker från Bourdieus teori (Broady, 1991), då denna 

hänvisar till en linjär relation gentemot inkomst.  

Vidare står det klart att de olika kapitalsformerna, som i detta fall representeras av utbildning 

och  inkomst, värderas olika utifrån regressionen i kontrast gentemot den subjektiva sociala 

statusen. Utbildning har klart starkast påverkan för hur vi uppfattar oss själva, vilket kan 

betyda att utbilding i sig, som kulturellt kapital, värderas högst av den objektiva världen och 

kan därför kopplas samman i stark form till självet. I tabell 4 har inkomst en negativ relation, 

förutom i socialklass, vilket indikerar på att respondenterna värderar inkomstrelationen i 

kvartil2, och utifrån det, påverkas den subjektiva sociala statusen. 
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Dessa argument koncentrerar sig på att vi som individer bearbetar kapitalet olika beroende på 

vilken identitet vi tillhör, och dessa kapital värdesätts olika, baserat på denna identitet. Alltså 

ser vi utifrån tabell 4 att det inte är identiteterna i sig som påverkar den subjektiva sociala 

statusen, utan att det är relationen till de olika kapitalsformerna.  

Samtidigt ser vi också att identiteterna laddar på samma kapital inom regressionen i tabell 4, 

vilket stärker argumentationen för att det är övergripande verktyg för respondenterna. 

Däremot ser vi vidare att dessa faktorer har olika vikt, som i sin tur ger oss insikten om att 

vissa objektiva verktyg är starkare än andra. Detta tyder på att teorin om växelverkan inom 

självet, att det subjektiva bearbetar verkligheten kan möjligen vara applicerbar. Alltså att vi 

filtrerar influenserna, för att skapa ett förverkligande som kan appliceras i den samtid vi finner 

oss i. Denna infallsvinkel representerar vår reflexiva sida, från objektiviteten till 

subjektiviteten. Vi kan argumentera för detta genom både observation av 

medelvärdesanalysen i tabell 3 och regressionen i tabell 4. Tar vi medelvärdena från medutb, 

6,16 och högutb, 6,53, ser vi att det finns en skillnad mellan dem, vilket kan indikera på att 

respondenterna både värdesätter dessa olika på grund av att de befinner sig inom kategorin, 

men samtidigt att dessa möjligen värdesätts annorlunda som objektiva verktyg. Vidare ser vi i 

regressionen i tabell 4 att värdena inom dessa kategorier framställs på liknande sätt, 

oberoende identitet. Detta kan argumenteras som självets reflexivitet, eftersom värdena är 

olika, men värdesätts på samma sätt inom de olika identitetsformerna. Respondenterna är 

representerade utifrån givna kontextuella förhållanden, och kan utifrån detta föra en teoretisk 

form av inre dialog om vad som ger större vikt åt självet, och då även självuppfattningen.  

Vi kan ta detta vidare och ta oss an detta  i samband med modernitetsteorierna som vi 

presenterat tidigare, och Giddens (1997) syn på hur vi kan försöka förklara dessa resultat av 

studien. Övergripande så ligger argumentationen i en kontext som handlar om parallellerna 

mellan samhället och identiteten, alltså utvecklingen som sker enskilt och sammankopplat av 

dessa. Tittar vi då på senmoderniteten i sig, med fokus på identiteten, står den i kontrast mot 

reflexivitet, självuppfattning och förverkligande. Relationen med resultatet står förhållandevis 

klart, och som vi nämnde i tidigare avsnitt är reflexiviteten som fenomen relativt starkt 

bekräftat. Vi kan då dra slutsatsen att reflexiviteten fokuserar på kontexter i samhället som 

kan bidra till ett förverkligande, vilket vi ser i tabell 4. I detta fall har vi inte ens varit i 

närheten att bearbeta alla dessa delar mot ett förverkligande av självet, men däremot står det 

klart att de faktorer som analyserats påverkar identitetens förverkligande. Utbildning och 
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inkomst kan alltså ses som processer av samhället, framhävna av individuell reflexivitet, som 

i sin tur påverkar konstruktionen av vår subjektiva sociala status.  

Giddens (1997) menar samtidigt att senmoderniteten och dess framväxt var en produkt av 

modernitetens kapitalistiskt centrerade samhälle med fokus på konsumtion. Denna 

argumentation kan samtidigt utvecklas och i viss mån appliceras gentemot den senmoderna 

epoken. Om kontexterna är utformade av samhället, samt se samhället som ett enskilt, 

utvecklande fenomen, kan detta analyseras som att konsumtionssamhället har vidgats. I det 

senmoderna samhället kan vi då argumentera för att konsumtionen och kapitalismen existerar, 

men i denna form handlar det också om värderingar från självförverkligen, och konsumtionen 

av denne. Denna koppling kan göras genom att vi ser av resultaten hur olika former av kapital 

i regressionen i tabell 4 väger tyngre och att dessa kapital har ett förhållande till dominans 

mellan sig. Genom detta kan vi argumentera för att konsumtionen styr vilka kapital som står i 

relation till självet och därmed vilka som ska värdesättas. Inkomsten vet vi av ett faktum 

(Giddens, 1997/Bourdieu, 1994) att det funnits med som faktorer för idenitetens konstruktion 

under en lång tid, och utbildning har fått en större roll under senmoderntiteten, eftersom att 

utbildning inte längre är styrt av ekonomiskt kapital. Däremot så ser vi utifrån resultaten i 

regressionen i tabell 4, det som Giddens argumenterar för är sammanslagna faktorer som 

identiteten drar till sig för att förverkliga jaget.  

Utifrån denna analys står det fortfarande klart att ideniteterna är reflexiva, och att det sker en 

dialog mellan samhället och denna. Däremot måste analysen även bearbeta det faktum att 

individuell reflektion är bara koncentrerad till det som samhället vill att vi ska reflekera över, 

och därmed föra in i självet. Detta är ett problematiskt argument, speciellt eftersom att 

analysen i sig måste ske utifrån en växelverkan av abstraktionsnivåer.  

Slutligen kan vi säga att den subjektiva sociala statusen är väldigt komplex, men vad vi har 

framtagit här visar på en relation som är koncentrerad gentemot omvärldens värdesättning av 

kontextuella förhållanden, och inte olika identitetsförhållanden. Detta gör att den subjektiva 

sociala statusen, i kontrast mot de olika identiteterna, går hand i hand med en övergripande 

utveckling, vilket förtroendehåller olika kapital.  

Denna undersökning har varit väldigt intressant, med både förväntade och oväntade resultat. 

Tittar jag på processen från starten och denna slutversion har förändringen varit relativt 

omfattande, med en positiv utveckling. Poängen med undersökningen var från början att titta 

på relationerna mellan olika identitetsformer och självuppfattningen som individerna besitter. 
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Ju längre tiden gick, desto mer stod det klart att för att kunna göra detta på bästa sätt så 

behövdes grunden utvecklas, bli mer komplex och hitta nya intressanta infallsvinklar. Som 

tidigare nämnt finns det forskning som bearbetat den subjektiva sociala statusen, men aldrig 

som ett enskilt moment, utan alltid i kontext till något mer övergripande samhälleligt 

dilemma.  

Efter arbetet står det klart att självuppfattningen är beroende av dessa fenomen, men samtidigt 

är identifikationen och grunden av självet ett fenomen i sig som bör undersökas på detta sätt.  

Att kapital av olika slag hade denna inverkan var ett resultat jag var förberedd på, men inte att 

de olika identitetsformerna skulle ladda mot dessa kapital på nästan identiskt vis. Detta är ett 

fascinerande resultat, vilket avvisar existensiella gränser för den subjektiva sociala statusen 

mellan identiteterna, samtidigt som resultatet visar på en särskiljning mellan dem i kontext 

mot kapitalet. Grunden för självuppfattning är alltså inte avvikande, utan det handlar om 

värdesättningen för de kapital som identiteterna finner sig i.  

Däremot står det klart att varje enskild identitet vore fortsatt intressant att analysera, genom 

att bryta ut mer faktorer som kan påverka självuppfattningen, för att hitta mer 

sammankopplingar och avvikelser av relationer. Framtida arbeten skulle kunna lägga in 

relationen till genus eller andra faktorer i kontext till senmodernitetens reflexivitet och 

övergripande kapitalskontexter för att undersöka ifall senmoderniteten i sig har skapat nya 

relationer av reflexivt kapital.  

Som avslutning var detta väldigt intressant, men samtidigt en väldigt svår process, där 

beståndsdelar i många fall skulle kunna utvecklats för att få en mer övergripande och 

ingående aspekt av de identiteter som jag bearbetat. Däremot står det klart att den subjektiva 

sociala statusen är verklig, och att den är mer komplex än vad jag förutsatte från första början.  
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Tabell 1 – Deskriptiv statistik (frekvens) 

    Val.Per N   

Valid Norge 22 764 
 

 
 

   

 

Finland 21,8 758 
 

 
 

   

 

Danmark 22,1 767 
 

 
 

   

 

Sverige 34,1 1186 
 

  
 

      

 
Total 100 3475 

  

Tabell 2 – Deskriptiv statistik (frekvens) 

 

Tabell 3 – Deskriptiv statistik (medelvärde) 

Desc. Sta.     

  N Mean 

Std. 

Dev. 

Etni.ID 154 6,16 1,515 

Rel.ID 187 5,84 1,69 

Nat.ID 762 6,25 1,467 

Soc.kl.ID 269 6,43 1,665 

Valid N. 1930 6,29 1,494 

LågUtb 1136 5,57 1,726 

MedUtb 778 6,16 1,484 

HögUtb 1315 6,53 1,439 

Valid N. 3329 6,09 1,617 

Kvartil1 774 6,09 1,638 

Kvartil2 728 5,77 1,833 

Kvartil3 768 6,24 1,383 

Kvartil4 759 6,27 1,474 

Valid N. 3329 6,09 1,617 

        

 
Etnicitet Religion Nation.   Social.Kl   

  Val.Per N Val.Per N Val.Per N Val.Per N 

Total 8 158 10 196 39,5 783 14 275 
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Tabell 4 – Multipel regression  

 

 

 

 

      

Model1 

Etnicitet       

Model2 

Religion       
Model3 

Nationalitet       
Model4 

SocialKlass     

Coeffi. Unstand. 

 

95,0% 

Confi.Inter. Unstand. 

 

95,0% 

Confi.Inter. Unstand. 

 

95,0% 

Confi.Inter. Unstand. 

 

95,0% 

Confi.Inter. 

Model   B Std.  Sig. Low. B. Up. B. B Std. Sig. Low. B. Up. B. B Std.  Sig. Low. B. Up. B. B Std.  Sig. Low. B. Up. B. 

 

(Constant) 5,753 0,079 * 5,599 5,907 5,795 0,079 * 5,64 5,95 5,746 0,083 * 5,583 5,909 5,736 0,079 * 5,582 5,891 

 

ID -0,094 0,122 

 

-0,333 0,144 -0,447 0,112 * -0,667 -0,228 0,027 0,068 

 

-0,107 0,161 0,131 0,096 

 

-0,057 0,32 

 

MedUtb 0,42 0,094 * 0,235 0,605 0,408 0,094 * 0,224 0,593 0,396 0,094 * 0,213 0,58 0,422 0,095 * 0,236 0,608 

 

HögUtb 0,864 0,082 * 0,703 1,024 0,865 0,082 * 0,705 1,025 0,848 0,081 * 0,689 1,007 0,851 0,082 * 0,691 1,012 

 

Kvartil2Ink -0,19 0,096 * -0,378 -0,002 -0,195 0,096 * -0,383 -0,008 -0,211 0,095 * -0,397 -0,025 0,198 0,096 * -0,387 -0,009 

 

Kvartil3Ink 0,154 0,092 

 

-0,027 0,335 0,137 0,093 

 

-0,045 0,319 0,159 0,093 

 

-0,023 0,341 0,155 0,093 

 

-0,027 0,337 

  Kvartil4Ink 0,141 0,087   -0,029 0,312 0,138 0,087   -0,032 0,308 0,147 0,087   -0,023 0,317 0,125 0,088   -0,047 0,297 


