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Abstract 

The aim of the thesis has been to analyse the book ‘The Whole Story of Half a 

Girl’ from the perspective of James Marcia’s identity theory and Peter Berger’s 

modernisation theory. The analysis focuses on 11-year-old Sonia's description of 

her upbringing with parents of two different religious faiths as a depiction of 

identity development. The research questions were as follows:  

 

- How can the portrayal of Sonia’s reflections about her identity in the book 

‘The Whole Story of Half a Girl’ be understood based on James Marcia’s 

theory of identity status, particularly in relation to Marcia’s description of 

the developmental positions of moratorium and identity achievement?  

 

- How can the portrayal of Sonia’s reflections about her identity in the book 

‘The Whole Story of Half a Girl’ be understood based on Peter Berger’s 

description of modern identity, particularly in relation to Berger’s 

description of relative openness and differentiation?  

 

The study was conducted using qualitative thematic analysis with an deductive 

approach. The conclusions show that the portrayal of Sonia in the book ‘The 

Whole Story of Half a Girl’ corresponds to the identity position of moratorium in 

James Marcia's theory of identity status. Peter Berger's theory of modern identity, 

on a more general level can create an understanding of the difficulty, but also risk, 

it can mean for Sonia's identity development in relation to her parents’ different 

religious faiths and backgrounds.  

 
 

Keywords: identity, development of identity, moratorium, identity achievement, relative 

openness, differentiation  
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

Att forma sin identitet är en stor utmaning för varje människa (Crocetti, Prati och 

Rubini, 2018). Det är både en psykologisk och en social process, där det 

personliga identitetsskapandet refererar till den distinkta och unika känslan av 

självet och den bakgrund och de erfarenheter som vi besitter, och det sociala 

identitetsskapandet refererar till de sociala grupper vi tillhör, de allmänna 

uppfattningar vi delar med andra samt vår sociala status och hur vi interagerar 

med andra (Hemming & Madge, 2011). Att skapa en identitet är en livslång 

uppgift som är speciellt framträdande under tonåren när den unge går igenom 

fysiska och psykologiska förändringar och när den kognitiva förmågan mognar 

(Crocetti, Prati och Rubini, 2018). Dessutom beskrivs det samtida samhället ofta i 

termer av en ökad komplexitet (Johansson, 2006). Traditioner, normer och värden 

har successivt luckrats upp, vilket innebär att individen idag i allt större 

utsträckning måste söka sina egna vägar i livet (a a). I de oändliga valmöjligheter 

bland värdesystem och moraliska referenser som finns tillgängliga för nutidens 

människor ligger en fara för kaos (Sjögren, 2003). Människan behöver därmed än 

mer veta vem hon är och vad den egna identiteten står för och vilket moraliskt och 

socialt system hon vill ansluta sig till (a a).  

 

Furrow, King och White (2004) konstaterar att deras studie, men också flera andra 

studier visar på att religion och andlighet fungerar som en buffert gentemot 

riskbeteende och gynnar positiva attityder och handlingar hos unga. De, precis 

som Erikson (1969), menar att religionen kan erbjuda ett ideologiskt ramverk med 

en tydlig trosuppfattning, normer och en världsbild som fungerar som en hörnsten 

i en ung persons identitet (a a). Furrow, King och White (2004) menar att unga 

inom ett moral- och värdeladdat ramverk inte bara utvecklar integrerade och 

medborgerliga identiteter, utan dessutom en transcendent och andlig känslighet 

som driver dem till att vilja bidra till allmänhetens bästa. Religiösa traditioner har 

med sin konstruktion av trossystem och normer, inbäddat i sociala relationer som 

förkroppsligar och agerar modell för ideologierna, historien och traditionerna, 

kunnat ge unga en känsla av identitet, mening och tillhörighet. Förutom att 

känslan av mening och tillhörighet stärker viljan att göra gott, så stärker den 

identitetsskapandet (a a). En uppväxt med två olika religiösa traditioner skulle, 

utifrån Eriksons (1969) och Furrow, King och Whites (2004) forskning kunna 

förstås som instabil. Den tydlighet som ett religiöst ramverk kan utgöra går 

förlorad om det finns två religiösa ramverk för den unge att förhålla sig till. Det 

kan också antas försvåra identitetsutvecklingen om dessa två ramverk eller 

religiösa traditioner är väldigt olika, eller om föräldrarna utifrån att de har varsin 

religiös tradition, underlåter att ge den unga något ramverk alls (a a). Denna 

uppsats kommer att belysa frågan om en uppväxt med två olika religiösa 
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traditioner genom att analysera en skönlitterär bok, The whole story of half a girl 

(Hiranandani 2012), som illustrativt exempel.  

 

Begreppet religion kan inte beskrivas på ett enkelt, statiskt eller oföränderligt sätt 

(Hemming & Madge, 2011). Det är ett mångfacetterat och ibland motsägelsefullt 

begrepp, och alla studier, inklusive denna uppsats, måste därför inledas med ett 

övervägande kring vad begreppet betyder just för den aktuella studien (a a). Det 

blir dessutom än mer komplext att prata om begreppet religion utifrån barn och 

unga. Hemming och Madge (2011) hänvisar till en studie av Smith (2005) som 

fann att barn i hans studie hade ett stort urval av olika uppfattningar och 

förståelser av vad religion var, oavsett vilken religiös bakgrund de hade. Vissa 

barn pratade om religion utifrån olika nivåer av tro, medan andra pratade om 

religion utifrån deltagande i olika religiösa högtider och praktiker (a a). I min 

uppsats och i relation till bokens huvudkaraktär Sonia, väljer jag att utgå ifrån 

hennes beteckningar av sina föräldrars olika bakgrund, och strävar efter att förstå 

vad de begreppen innebär och medför i hennes liv utifrån att växa upp med olika 

religiösa traditioner.  

 

Jag kommer att utgå ifrån två teorier som kontextuell ram för min uppsats. James 

Marcias teori om identitetsstatus, som förklaringsmodell utifrån den psykologiska 

identitetsutvecklingsprocessen, och Peter Bergers teori om modern identitet 

utifrån den sociala identitetsutvecklingsprocessen.   

 

1.1. Syfte och mål 

Syftet med uppsatsen är att utifrån James Marcias teori om identitetsstatus och 

Peter Bergers beskrivning av modern identitet analysera boken The whole story of 

half a girl (Hiranandani 2012). Analysen fokuserar på 11-åriga Sonias 

beskrivning av sin uppväxt med föräldrar från olika religiösa traditioner som en 

skildring av identitetsutveckling. Studien genomförs i form av en kvalitativ 

tematisk analys. 

 

1.2. Frågeställning 

- Hur kan porträtteringen av Sonias reflektioner kring sin identitet i boken 

The whole story of half a girl förstås utifrån James Marcias teori om 

identitetsstatus, och i synnerhet i relation till Marcias beskrivning av 

utvecklingspositionerna moratorium och uppnådd identitet?  

 

- Hur kan porträtteringen av Sonias reflektioner kring sin identitet i boken 

The whole story of half a girl förstås utifrån Peter Bergers beskrivning av 

modern identitet, och i synnerhet i relation till Bergers beskrivning av 

relativ öppenhet och differentiering? 
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1.3. Avgränsning 

En tydlig avgränsning är att jag bygger min uppsats utifrån en skönlitterär bok. 

Att använda sig utav en skönlitterär bok innebär att materialet utgör en 

beskrivning av en 11-årig flicka och hennes upplevelse av att växa upp med 

föräldrar med olika religiösa traditioner. Psykologiska och sociala processer kring 

identitetsskapande är tillräckligt framträdande i boken för att beskriva vad det kan 

innebära för ett barns identitetsutveckling att växa upp med föräldrar med olika 

religiösa traditioner. När det gäller avgränsningar i boken, så har jag avgränsat 

innehållet till det som omfattas av mina frågeställningar, alltså innehåll som har 

med Sonias identitetsutveckling i relation till att växa upp med föräldrar med olika 

religiösa traditioner. Jag har valt att inte ta med andra delar i 

identitetsutvecklingsprocessen som exempelvis handlar om Sonias 

kompisrelationer, fritidsaktiviteter, val av klädstil etc.  

 

 

1.4. Forskningsgenomgång 

När jag sökte efter tidigare forskning till uppsatsen sökte jag via den nationella 

bibliotekskatalogen Libris, samt i Uppsala universitets litteraturkatalog DISA. Jag 

har också sökt via Google, samt letat bland referenser i tidiga uppsatser, litteratur 

och artiklar. Jag har använt både svenska och engelska ord i min sökning och sökt 

på olika kombinationer. Exempel på sökord är ”att växa upp med två religioner”, 

”growing up with two religions”, growing up with interfaith parents”, ”growing 

up interfaith”, ”growing up in a bi-religious family” etc.  

 

Under mitt sökande efter forskning till uppsatsen fann jag omfattande forskning 

som behandlade temat barn och religion, men även religion och identitet. Barns 

identitetsutveckling i familjer med olika religiösa traditioner hade jag däremot 

svårare att hitta relevant forskning kring.  

 

Jag har valt att nedan redovisa tre vetenskapliga artiklar som berör temat 

identitetsutveckling hos barn som växer upp med olika religiösa traditioner. 

Urvalet nedan utgör de vetenskapliga artiklar jag bedömde var mest användbara 

utifrån min frågeställning. 

 

I artikeln One family, two religions:child belief or child grief in Christian-Muslim 

families? av Regine Froese (2008), undersöker Regine Froese (2008) hur det är 

för barn att växa upp med två olika religioner i Tyskland. Forskningen utfördes 

under 1996-1997 och sammanlagt intervjuades 30 barn tillsammans med sin 

mamma och pappa i 20 olika familjer. Barnen var i åldrarna 4-12 år. Nio av 

barnen uppgav att islam var deras religion och tre barn sa att de var katoliker. De 

flesta barnen gick i kristna förskolor och skolar och tre av barnen gick i 

koranskola efter ordinarie skoltid. Froese (2008) undersökte bland annat barnens 

bönevanor och hur de återgav Gud i teckningar. 21 stycken av barnen upprätthöll 

en regelbunden och självständig böneakt. De flesta barnen föredrog den böneform 

som representeras av den moderna kristna kyrkan med knäppta händer och vid 

särskilda tillfällen. Bara tre av barnen använde sig av muslimska böneritualer och 

då alltid tillsammans med föräldrarna eller i familjeceremonier. Några av barnen 
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blandade också de olika religiösa traditionerna på olika sätt (a a). Froese (2008) 

menar att det finns en skillnad på multireligiös och interreligiös bön. Den multi-

religiösa bönen är mer trogen en specifik religion, och den interreligiösa bönen är 

en ihop-blandning av flera religioner där frågan om vilken gud som tillbeds 

lämnas öppen (a a). Froese (2008) menar att barn i kristna-muslimska familjer i 

Tyskland visar en brist i att verbalisera sin egen tro och att tydligt formulera 

religiösa frågor. De har inte heller resurser att potentiellt utmana föräldrarnas 

religioner. Speciellt vid diskussioner om familjetillställningar, som vid högtider, 

slits barnen mellan olika religiösa system och ideologier. Froese (2008) avslutar 

med att konstatera att dessa föräldrar bör överväga att ge barnen en multireligiös 

uppfostran hellre än att låta de olika religionerna flyta samman i en interreligiös 

blandning. Hon menar att detta skulle hjälpa barnen att känna sig hemma i båda 

religionerna och minska risken för ”child grief”, sorg (förvirring) hos barnet, 

vilket annars kan bli ett faktum om barnet slits mellan de båda religionerna på ett 

mer diffust vis (a a).  

 

Millennial Children of Intermarriage: Religious Upbringing, Identification, and 

Behavior Among Children of Jewish and Non-Jewish parent av Sasson, Aronsson, 

Chertok, Kadushin och Saxe (2017) är en artikel som bygger på en studie som 

undersökte förändringar i religiös uppfostran, identitet och beteende hos barn i 

multireligiösa äktenskap över tre generationer. Sasson et al. (2017) kunde se en 

ökad tendens att millenium-generationsbarnen i multireligiösa äktenskap, jämfört 

med äldre generationer, fick en judisk uppväxt och identifierade sig som judar i 

vuxen ålder. Sasson et al. (2017) tror att detta kan förklaras genom judiska 

institutioners mer välkomnande och inkluderande synsätt gentemot par i 

multireligiösa äktenskap och deras barn än vad som var faktumet under 1980- och 

1990-talet. Med en mer inkluderande attityd förmådde fler multireligiösa par att 

uppfostra sina barn som judar (a a). Cooperman, Smith & Schiller (2016) kom 

emellertid i sin studie fram till att personer i interreligiösa äktenskap generellt sett 

var mindre religiösa än de som var gifta med någon av samma religion. Något 

som också bekräftas av Gordon och Arenstein (2017) som menar att individens 

bakgrund och religiösa traditioner, oavsett om det handlar om multireligiositet 

eller inte, är viktig för att individen ska känna mening och sammanhang och 

kritiserar den slutenhet gentemot multireligiösa familjer som ofta finns inom 

respektive religions institution. Gordon och Arenstein (2017) menar att 

multireligiösa familjer behöver formell utbildning inom sina religiösa traditioner 

för att kunna hålla sig sammanlänkade med sin bakgrund, vilket i sin tur kan bidra 

till starkare familjer som är mer i harmoni (a a).  

 

I artikeln Psyhological impacts on Interfaith Families in Palangkaraya in 

Educating Their Children (Hamdanah, 2018) är syftet att undersöka den 

psykologiska påverkan i multireligiösa familjer när det kommer till undervisning 

av deras barn. Det är en kvalitativ studie som innefattade 10 familjer. I studien 

redovisar Hamdanah (2018) att de multireligiösa familjerna ofta lever fridfullt och 

i harmoni, även om de kan känna av vissa psykologiska påfrestningar. Dessa 

påfrestningar leder dock oftast inte till konflikter. Hamdanah (2018) kom fram till 

att multireligiösa äktenskap innebär en viss psykologisk påfrestning på familjer 

och att barnen i dessa familjer kan uppleva tvivel i relation till sin religiositet. Å 

ena sidan vill barnen anamma en av föräldrarnas religion och å andra sidan måste 

de ofta följa en specifik tro utifrån vad föräldrarna har kommit överens om. Även 
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föräldrarna upplever psykologisk stress, både omfattande och mindre omfattande, 

på grund av sina olika religioner. Hamdanah (2018) kom fram till att det av de 10 

familjerna fanns två familjer som var villiga att göra överenskommelser kring sina 

barns religion, vilket Hamdanah (2018) menade skulle gynna barnens 

identitetsutveckling och minimera risken för psykologisk påfrestning (a a). En 

annan studie från USA visar att religiösa oenigheter är ovanliga i multireligiösa 

familjer, även om studien visar att de är vanligare i multireligiösa familjer än i 

familjer som delar samma religiösa bakgrund (Cooperman, Smith & Schiller 

2016). Samma studie menar att barn som vuxit upp med en religiös tradition i sitt 

hem mer sannolikt håller kvar vid denna religion i vuxenlivet, medan många barn 

i interreligiösa familjer inte valde någon av föräldrarnas religion. Studien kopplar 

detta till religionens betydelse under uppväxten, men också till i vilken 

utsträckning som föräldrarna diskuterade religion under uppväxten (a a).  

 

 

I inledningen av sin artikel skriver författaren och forskaren Regine Froese (2008) 

att hon tycker att det är anmärkningsvärt att det sällan har forskats på barn från 

multireligiösa familjer. Nu har det gått några år sedan den artikeln publicerades 

och ämnet tycks mer aktuellt än någonsin. I ett multikulturellt, globalt samhälle 

finns det många barn som har vuxit upp med föräldrar med olika religiösa 

traditioner, vilket aktualiserar frågan om uppväxt och identitetsskapande i en 

sådan situation. Med min uppsats hoppas jag kunna bidra till en liten pusselbit i 

ämnet. 

 

1.5. Material 

Jag har valt att använda mig av boken The Whole Story of Half a Girl som är 

skriven av Veera Hiranandani (2012) som material för min uppsats. Boken är en 

ungdomsbok och handlar om den 11-åriga flickan Sonia Nadhamuni som är till 

hälften indisk hindu och till hälften judisk-amerikansk. Efter att Sonias pappa 

mister sitt arbete får Sonia byta skola från en privat till en offentlig. För första 

gången någonsin får Sonia frågor om sitt ursprung –frågor som Sonia inte kan 

besvara – medan hon navigerar mellan den grupp av populära tjejer i klassen som 

vill att hon ska provdansa för att komma med i skolans cheerleeding-gäng, och 

andra klasskompisar som inte är med i detta innegäng. Samtidigt som Sonia 

försöker att skapa nya vänskapsrelationer försöker hon hantera vad det innebär att 

ha en utmattad förälder. Det är svårt för hennes familj att anpassa sig till de 

ändrade förhållandena i familjen. En dag försvinner Sonias pappa och Sonia 

börjar undra över om hon överhuvudtaget känner honom. När hon börjar leta efter 

svaret på denna fråga måste hon bestämma sig för vad som egentligen är det 

viktiga och vilka hennes riktiga vänner är, och om hennes två halvor, oavsett hur 

olika de är, kan göra henne till en hel människa. Boken handlar till stor del om 

Sonias identitetssökande och identitetsskapande, där föräldrarnas olika religiösa 

traditioner och bakgrunder har en stor inverkan.  

 

Precis som Sonia i The Whole Story of Half a Girl, hade författaren Veera 

Hiranandi (PJ Our Way, 2020) en judisk-amerikansk mamma och en indisk pappa 

från en hinduisk familj.  
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teori 

Identitet är ett mångtydigt begrepp (Hwang & Wängqvist, 2014) En betydelse 

handlar om identitet i bemärkelsen likhet, som i exempelvis matematiken och 

logiken. En annan handlar om identitet i bemärkelsen självbild, som innebär en 

medvetenhet om sig själv som unik individ. Det kan då handla om individens 

strävan att få ihop olika bilder av sig själv till en personlig identitet - att man är 

densamma i grunden trots de förändringar som inträffar i livet. Ett ytterligare 

begrepp handlar om individens egna identifikation som tillhörande en specifik 

kultur, etnisk grupp eller nation (a a).  

 

När det gäller det personliga identitetsskapandet hos en individ kan man i stora 

drag urskilja två olika sätt att se på den (Frisén & Hwang, 2006). Det ena 

perspektivet poängterar att identiteten är något som formas utifrån individens 

utveckling och är det synsätt som bl.a. James Marcia representerar. James Marcia 

bygger sin teori på Erik H Eriksons (1969) teori om identitetsutveckling. Det 

andra perspektivet, som representeras av Peter Berger bland flera, är ett synsätt 

som betonar betydelsen av samhälleliga faktorer för formandet av identitet. I detta 

synsätt betraktas identiteten som en social konstruktion och som något som skapas 

i en social och kulturell omgivning. Här är utgångspunkten att identitetsskapandet 

är en ständigt pågående process i en historisk och samhällelig kontext (a a).  

 

2.1.1. Marcias teori om identitetsstatus  

En av teorierna jag har valt är James Marcias teori om identitetsstatus. Anledning 

till att jag valde Marcias teori var för att jag ville ha en teori som beskriver den 

personliga identitetsutvecklingen på ett mer komplext sätt än föregångaren Erik H 

Erikson.  

 

Marcia beskrev fyra olika positioner utifrån vilka ungdomar i senare tonåren, samt 

unga vuxna, tar identitetsskapande beslut i relation till yrkesmässiga, ideologiska 

(religiösa och politiska) och relationella (sexualitet, kärlek etc) domäner (Kroger, 

Martinussen & Marcia 2010).  

 

Den uppnådda identiteten kännetecknar personer som har utforskat olika 

alternativ, och i slutet av ungdomsåren kommit fram till bedömningar om 

åtaganden kring arbetsliv, ideologier och relationer (Marcia & Josselson, 2013). 

Marcia och Josselson (2013) menar att unga människor som är tyngda av rester av 

tidigare stadier i identitetsutvecklingen finner det svårt att sluta vara barn. Vad de 
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mest av allt önskar är något de behövde långt tidigare, vilket leder till att tanken 

på framtiden snarare tycks skräckinjagande än lockande. Marcia och Josselson 

(2013) menar att en person som har en uppnådd identitet är rimligt integrerad och 

självmedveten, och besitter en inre värld och en jag-känsla, samt har adekvata 

försvar gentemot överväldigande ångest (a a). Personer i denna grupp reflekterar 

över sina handlingar och sina mål och är beredda att förändra dessa vid behov 

(Whang & Wängqvist, 2014). Marcia menar att individer med uppnådd identitet 

oftast kommer från familjer där man accepterar och tillåter skillnader. Relationen 

till familjen framstår som god och positionen ger de närmaste och mest intima 

relationerna. Att det är så har sin grund i en säker känsla av vem man är under den 

senare delen av ungdomsåren och i början på de unga vuxenåren. Detta bidrar till 

att individen vågar vara sårbar och ömsesidig med andra utan fruktan för att 

kapitulera eller att förlora sig själv i andra (a a).  

 

Marcia och Josselson (2013) menar att personer som befinner sig i moratorium för 

tillfället befinner sig i en identitetskris. De kämpar med att hitta något att engagera 

sig i. För dem som befinner sig här kan skuld och ångest vara så överväldigande 

att det klara tänkandet som behövs för att utforska blir fördunklat och blockerat. 

Eller så kan den unge känna sig fast och uppgiven då den inte hittar något socialt 

val som ”känns rätt”. En del av de svåra känslorna och den inre kampen är en 

utvecklingsmässig nödvändighet för identitetsskapandet (a a). Personer i den här 

gruppen befinner sig mitt i en period av utforskande och experimenterande och 

har inte ännu gjort några definitiva ställningstaganden (Whang & Wängqvist, 

2014). När det kommer till relationen med familjen är individer i denna position 

inte lika tillfreds som de med uppnådd identitet. De beskrivs ha ett ganska 

ambivalent förhållande till sin ursprungsfamilj och är kluvna och vacklande i 

relation till sina föräldrar. Moratoriet ses ofta som en övergångsfas på vägen till 

uppnådd identitet, även om den för vissa kan bli problematiskt lång och till och 

med vara hela livet (a a).  

 

Personer som befinner sig i den för tidiga identiteten beskrivs av Marcia och 

Josselson (2013) som mycket låsta till sina identitetspositioner. De har även en 

stark jag-känsla, men har utan invändningar tagit sig an övertygelser och normer 

som har lagts på dem av auktoritetspersoner. De har ofta en önskan om att ändra 

det som ligger utanför sig själva snarare än sig själva och de kan må väldigt dåligt 

om deras perfektionistiska värld på ett eller annat sätt tycks vara på väg att rämna. 

Även om personer som befinner sig i för tidig identitet kan tyckas vara sköra och 

bräckliga så är de väl inbäddade i de trossystem och mål de har burit med sig 

sedan barnsben. Att utmana dessa kan innebära att man möts av starka försvar och 

ilska (a a). De delar ofta övertygelsen att deras föräldrahem kännetecknades av 

värme, närhet och acceptans, tillsammans med andra familjemedlemmar, har svårt 

att kritisera föräldrarna och upplever att de måste vara på ett visst sätt för att bli 

älskade av sina föräldrar (Whang & Wängqvist 2014).  

 

Marcia och Josselson (2013) menar att det finns variationer på diffus identitet, 

men personer som finner sig i denna position har gemensamt att de saknar 

engagemang, åtaganden och mål och likaså ett meningsfullt utforskande. Ofta har 

de en förvrängd uppfattning av tiden - det förflutna är bortglömt och framtiden 

förminskad. Det som verkar förmånligt i stunden verkar vara det som gäller. Unga 

personer som befinner sig i en diffus identitet har svårt att meningsfullt orientera 
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sig i en social kontext och kanske strävar åt ena eller andra hållet, oförmögna att 

skapa sig en känsla av mening och sammanhang. Minnen och erfarenheter kan 

inte integreras vilket leder till en problematisk identitetsutveckling. Ofta krävs det 

externt stöd för att stötta upp den ömtåliga jag-konstruktionen hos personer i 

denna position (a a). Beskrivningen av familjen är ofta dyster, där personer i 

denna position ofta upplever en tydlig klyfta mellan sig själv och föräldrarna. 

Framför allt föräldern av samma kön upplevs som svår att överträffa och behaga 

(Whang & Wängqvist, 2014) 

 

De fyra positionerna som Marcia definierar finns sällan i renodlad form eftersom 

de skiljer sig beroende på om det rör sig om exempelvis yrke, ideologi eller 

relation (Whang & Wängqvist, 2014). Det är inte heller så att de flesta individer 

har en och samma position under hela livet. Det är vanligt att pendla mellan olika 

identiteter, särskilt mellan så kallad uppnådd identitet och moratorium. Denna 

pendlingsrörelse kallas för MAMA-cykler efter de engelska orden för moratorium 

och uppnådd identitet – Moratorium/Achievement. Enligt Marcia inträffar 

MAMA-cykler upp till tre gånger under vuxenåren, men kan även vara fler då 

liknande cykler inträffar varje gång livet av en eller annan anledning kommer i 

”gungning”. Hur långa cyklerna är skiljer sig åt beroende på individen och 

sammanhanget (a a).  

 

Figur 1 illustrerar att Maricas fyra positioner kan sammanfattas som en 

kombination av högt eller lågt ställningstagande, samt högt eller lågt utforskande. 

Graden av utforskande och ställningstagande kan alltså variera inom respektive 

position.  
 

 

 

             

Figur 1. En schematisk beskrivning av de fyra positionerna i Marcias teori om 

identitetsstatus.  
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Jag har tidigare redogjort för att Marcia baserar sin teori om identitetsstatus 

utifrån personer som befinner sig i senare delen av tonårstiden eller i början på 

vuxenlivet. Det finns dock forskning utifrån Marcias fyra positioner även på barn 

i lägre åldrar. I en sammanställning av studier som gjordes 2010 kunde man finna 

fem studier gjorda på 13-åringar, åtta stycken på 14-åringar och nio stycken på 

15-åringar (Kroger, Martinussen & Marcia, 2010). Tittar man på 13-åringarna så 

befinner sig till exempel 23 procent i moratorium och 13 procent i uppnådd 

identitet (a a). Boken The Whole Story of Half a Girl porträtterar en 11-årig flicka. 

Även om boken endast är en skildring och beskrivning av en 11-åring, så kan det 

vara relevant att ha i åtanke att barn i samma ålder kan ha uppnått olika 

mognadsgrad. Min bedömning är att Marcias teori på ett tydligt och belysande sätt 

kan skapa förståelse för Sonias identitetsutvecklingsprocess utifrån att hon växer 

upp med olika religiösa traditioner och bakgrunder. Jag har dock valt att avgränsa 

James Marcias teori och kommer endast att analysera materialet utifrån 

positionerna moratorium och uppnådd identitet eftersom det är dessa positioner 

som bäst belyser Sonias identitetsutveckling. En annan avgränsning jag har gjort i 

relation till Marcias teori är att jag endast kommer att undersöka Sonias 

identitetsskapande i relation till den ideologiska domänen (politik och religion) då 

det är den domän som är relevant utifrån min frågeställning. 

 

2.1.2. Peter Bergers beskrivning av modern identitet  

Den andra teorin jag har valt att utgå ifrån är sociologen Peter Bergers 

beskrivning av modern identitet.   

 

Peter Berger och hans kollegor formulerade en beskrivning av modern identitet 

1974, som är aktuell än idag (Hammarén & Johansson, 2009). Även Peter Berger 

utgår ifrån fyra beskrivningar för att skildra bildandet av den moderna identiteten i 

sin teori. Relativ öppenhet innebär att identiteten inte entydigt definieras utifrån 

släktband, föräldrars klasstillhörighet, etnisk tillhörighet eller kön. Det är 

personen själv som måste engagera sig i att utveckla sin identitet. Med detta 

innebär det att det existerar ett tämligen stort spelrum för identitetsarbete. 

Differentiering innebär att personen använder sig av en rad olika identifikationer 

för att skapa sin identitet när denne förflyttar sig mellan olika sociala miljöer, 

vilket bidrar till att skapa en komplex och mångfacetterad identitet. Reflexivitet är 

en konsekvens av att personen tvingas att mer eller mindre i sitt dagliga liv ta 

ställning och använda sig av det stora flödet av ny kunskap, nya perspektiv och 

nya förhållningssätt. Det kan röra sig om uppfostran, sjukdomar, pensioner eller 

relationer. Individen ges ett stort utbud av råd, tips och kunskaper om hur man ska 

hantera olika problem eller situationer. Den sista beskrivningen kallas för 

individuation och innebär att det individuella projektet sätts i fokus. Detta medför 

ett nytt sätt att relatera till, men också se på, kollektiv tillhörighet. Individen 

ställer sig frågan ”Vad kan detta ge mig?” Utifrån detta resonemang skapas det ett 

reflexivt förhållningssätt till ”det kollektiva”. Det innebär inte att individen väljer 

bort kollektiv gemenskap eller att det är ”slutet för det sociala”, utan snarare om 

en nyorientering och om alternativa sätt att utforma kollektiv gemenskap (a a).  
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Berger och Luckmann (1995) menar att det innebär en risk för en individ som 

växer upp i en modern och pluralistisk värld där det inte finns gemensamma 

värderingar som talar om vilka handlingar som är acceptabla eller en gemensam 

realitet som är likadan för alla. Risken är att individen har svårt att hitta mening 

och syfte med sitt liv, vilket i sin tur kan leda till en identitetskris. Berger och 

Luckmann (1995) menar att stabilitet är speciellt viktigt i skapandet av den 

personliga identiteten när barn växer upp, och förespråkar ett samhälle med nästan 

eller fullt ”likasinnade” människor, för att undvika en identitetskris hos barnet. 

Berger och Luckmann (1995) menar att det trots allt finns de som kan etablera en 

meningsfull relation mellan upplevelser i det egna livet och den variation av 

tolkningar som existerar runt dem, och som därför också kan leva sitt liv relativt 

meningsfullt. De menar dock att världen, livet och den personliga identiteten blir 

än mer ifrågasatt i ett sådant samhälle, vilket leder till att de absolut flesta i denna 

typ av samhällen känner sig osäkra och förlorade i en förvirrande värld full av 

möjliga tolkningar av alternativa sätt att leva livet på (a a). 

 

Peter Berger har ett vuxenperspektiv som utgångspunkt i sin teori, även om han 

nämner vikten av stabilitet i relation till identitetsutveckling hos barn, och min 

uppsats utgår ifrån porträtteringen av ett barn. Till skillnad från James Marcias 

teori har jag inte funnit någon forskning där Peter Bergers teori om modern 

identitet tillämpats på barn eller ungas identitetsskapande. Trots det tänker jag att 

de två första kategorierna i Peter Bergers teori, relativ öppenhet och 

differentiering, skulle kunna ha en viktig betydelse i relation till beskrivningen av 

Sonia som barn i ett multikulturellt och modernt samhälle. Uttrycker Sonia sin 

identitet i termer av differentiering, som en följd av att leva i en multikulturell 

familj i ett modernt samhälle? Likaså är det av relevant att undersöka om 

relationen mellan identitetskris och ett pluralistiskt och modernt samhälle kan ha 

relevans i förståelsen av Sonias identitetsutveckling i relation till sina föräldrars 

olika religiösa traditioner och bakgrund. Med hjälp av Peter Bergers två första 

beskrivningar av modern identitet, relativ öppenhet och differentiering ska jag i 

min resultat- och analysredovisning undersöka om Peter Bergers beskrivning av 

modern identitet kan tillämpas för att förstå Sonias identitetsutveckling.  

 

 

2.2. Arbetsmodell 

Att kombinera flera olika perspektiv kräver en metodologisk och metateoretisk 

reflektion för att inte perspektiven ska bli motstridiga och därmed få en 

kontraproduktiv effekt i resultat- och analysredovisningen. För att undvika att 

detta ska ske har jag valt att dela in resultatdelen i två delar. Del I avser besvara 

frågeställningen utifrån James Marcias teori om identitetsstatus, utifrån 

positionerna moratorium och uppnådd identitet, och del II ska besvara 

frågeställningen utifrån Peter Bergers teori om modern identitet och 

beskrivningarna av relativ öppenhet och differentiering.  

 

Jag vill belysa identitetsskapandet utifrån både ett sociologiskt och psykologiskt 

perspektiv. Identitet är nämligen ett mellanbegrepp, alltså ett begrepp som kan 

fungera som en brygga mellan någon form av samhällsförståelse med mer 
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övergripande strukturer och institutioner, och den subjektiva nivån där individen 

tolkar, förhåller sig och på sikt omvandlar samhället (Hammarén & Johansson, 

2009). Därför ser jag att James Marcias och Peter Bergers teorier kan komplettera 

varandra och skapa en mer komplex och heltäckande syn på begreppet 

identitetsskapande. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte går några 

skarpa gränser mellan den psykologiska och den sociala identitetsutvecklingen, 

och inte heller mellan de olika kategorierna i respektive teori. Teorierna ska 

fungera som en förtydligande och förklarande ram kring, i detta fall, 

identitetsskapande, men kan aldrig fullt återge den komplexitet och avancerade 

process identitetsskapandet innebär över en persons livstid.  

 

Utifrån centrala begrepp i teorierna jag har valt kommer jag att ställa de delar som 

beskriver Sonias identitetsskapande i boken i centrum när jag tematiskt analyserar 

mitt material. För att kunna tolka mitt material och besvara mina frågeställningar 

kommer jag att utgå ifrån följande centrala begrepp i mina valda teorier.  

 

James Marcia teori om identitetsstatus 

Moratorium 

När det gäller James Marcias teori om identitetsstatus operationaliseras positionen 

moratorium utifrån tre tänkbara uttryck. Det första är identitetskris eller inre kamp 

och ska synliggöra om Sonia söker efter något att engagera sig i och om hon i 

sökandet efter det som ”känns rätt” känner sig fast och uppgiven. Det andra är 

utforskande och experimenterande och ska lyfta fram Sonias grad av utforskande 

och experimenterande i relation till identitetsskapandet. Det som är utmärkande 

för moratorium är att individen ännu inte har gjort några ställningstagande, varför 

jag i materielat ska undersöka om så är fallet för Sonia. Det tredje tänkbara 

uttrycket är en ambivalent familjerelation och ska synliggöra om Sonia känner en 

ambivalens gentemot sin familj. Med ambivalens menas ett kluvet eller vacklande 

förhållningssätt gentemot framför allt föräldrarna.  

 

Uppnådd identitet  

Positionen uppnådd identitet operationaliseras också utifrån tre tänkbara uttryck. 

Det första är bedömningar om åtaganden och ska synliggöra om Sonia efter att ha 

utforskat och experimenterat har gjort några bedömningar och kommit fram till 

åtaganden gällande sin identitet utifrån den ideologiska domänen. Det andra är 

god personlighetsstruktur, som i relation till Sonias identitetsutveckling innebär 

tecken på att hon kan hantera inre konflikter och har en rimlig självmedvetenhet, 

samt att hon reflekterar över sina handlingar och mål och är beredd att förändra 

dem vid behov. Det tredje och sista uttrycket är god familjerelation och ska 

synliggöra om Sonia har nära och intima relationer med sina föräldrar.  

 

Peter Bergers beskrivning av modern identitet 

Relativ öppenhet  

När det gäller Peter Bergers teori om den moderna identiteten operationaliseras 

beskrivningen av relativ öppenhet utifrån två uttryck. Det ena är graden av 

öppenhet och acceptans i Sonias tillvaro och hennes möjlighet att utforska sin 

identitet utanför familjens givna förutsättningar och det andra uttrycket är eget 

engagemang och ska synliggöra om Sonia själv engagerar sig för att utveckla sin 

identitet.  
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Differentiering  

Beskrivningen av differentiering operationaliseras även det utifrån två uttryck, där 

det första är olika identifikationer och ska beskriva om Sonia använder olika 

identifikationer när hon förflyttar sig mellan olika sociala miljöer. Det andra 

uttrycket är komplex och mångfacetterad identitet och ska synliggöra om Sonia 

genom att använda sig av olika identifikationer har skapat en komplex och 

mångfacetterad identitet.  
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Kapitel 3 Metod 

Jag har valt den tematiska analysen som metod eftersom den är väl lämpad för 

textmaterial såsom en skönlitterär bok. Tematisk analys är en metod som kan 

användas för att identifiera, analysera, organisera, beskriva och rapportera teman 

och mönster funna i ett visst data (Nowell, Norris, White & Moules, 2017). 

Fördelar med att använda tematisk analys är att metoden innebär en frihet och en 

hög flexibilitet (a a).  

 

Nowell et al. (2017) menar att tematisk analys utförs i olika faser, där den första 

fasen handlar om att bekanta sig med, och fördjupa sig i materialet och på ett 

aktivt sätt leta efter mening och mönster. Den som utför arbetet uppmanas att 

engagera sig i analysen likt ett noggrant och troget vittne i förhållande till 

materialet, genom att vara ärlig och vaksam på egna perspektiv, förförståelse och 

fördomar, och kan med fördel dokumentera egna teoretiska och reflekterande 

tankar. Den andra fasen handlar om att generera initiala koder. När man har läst 

igenom och bekantat sig med materialet, samt har idéer om innehållet i materialet 

och vad som är intressant med det, är det dags att börja koda. Nowell et al. (2017) 

menar att detta är en teoretiserande fas som kräver att man återvänder till sitt 

material upprepade gånger. Kodningen innebär att man får möjlighet att förenkla 

och fokusera på särskilda karaktärsdrag i materialet. Under kodningen identifierar 

man viktiga sektioner av text och applicerar etiketter på dessa för att synliggöra 

relevanta indikationer för uppsatsen. Nowell et al. (2017) menar att det är viktigt 

att systematiskt arbeta igenom materialet, och ge alla delar full och likvärdig 

uppmärksamhet, för att sedan kunna identifiera intressanta teman i kodningen. 

Den tredje fasen innebär att man letar efter teman och sorterar koderna i 

potentiella och relevanta teman. Nowell et al. (2017) menar att tematisk analys 

både kan användas deduktivt och induktivt där den deduktiva ansatsen innebär att 

analysarbetet utgår ifrån forskarens teoretiska ram, vilket kan resultera i en mer 

detaljerad analys i förhållande till vissa delar av materialet. Den fjärde fasen i 

tematisk analys medför en granskning av teman. Nowell et al. (2017) menar att 

man behöver göra en bedömning av om temana utgör ett sammanhållet mönster, 

eller om något behöver justeras. Kodningen ska ses som en fortgående dynamisk 

process. I den femte fasen avgör man vilka aspekter av materialet varje tema 

representerar, vad det är som gör dem intressanta och varför. Nowell et al. (2017) 

menar att det i den här fasen också är viktigt att fundera på hur temana relaterar 

till ämnet och forskningsfrågan överlag. Den sjätte och sista fasen handlar om att 

producera analysen. Att belysa analysen med citat från materialet är en viktig 

komponent i tematisk analys (a a).  

 

Jag har utifrån den kvalitativa metoden tematisk analys gått igenom och bearbetat 

mitt material, boken The Whole Story of Half a Girl (Hiranandani 2012). Utifrån 

min valda metod, och med teorierna som ramverk, har jag kodat och kategoriserat 

teman. Temana har analyserats och tolkats, och relevanta delar har valts ut och 
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belysts i resultat- och analysredovisningen i nästa kapitel i syfte att svara på 

frågeställningen.   

 

Jag har utgått ifrån en deduktiv ansats, vilket innebär att jag har granskat 

materialet utifrån de särskilda teoretiska begrepp och dess uttryck som är typiska 

för de teorier jag valt. Jag har, med andra ord, haft mina två teorier som 

”glasögon” på mig när jag har gått igenom, tematiserat och kategoriserat det mitt 

material.  

 

Mitt tillvägagångssätt var följande. Jag började med att läsa igenom materialet på 

samma sätt som jag hade läst en skönlitterär bok i vanliga fall, alltså löpande och 

utan att dokumentera tankar eller reflektioner. Jag var dock uppmärksam på delar i 

texten som handlade om Sonias förhållande till sina föräldrars olika religiösa 

traditioner och bakgrund. Andra gången gick jag igenom och markerade allt i 

texten som hade relevans i förhållande till identitetsskapande och Sonias 

föräldrars religiösa traditioner och bakgrund. I detta första steg tänkte jag inte i 

första hand på teman eller kategorier som kunde tänkas stämma överens med 

valda teorier, utan markerade delar såsom citat eller beskrivningar, med innehåll 

av både identitet och religion. I nästa steg plockade jag ut dessa textavsnitt ur 

boken och förde in dem i en enkel tabell i Word. Texten kunde bestå av citat, 

konversationer eller andra beskrivningar som relaterade till Sonia och hennes 

identitetsskapande i ett hem med föräldrar med två olika religiösa traditioner och 

bakgrund. Parallellt dokumenterade jag mina tankar och reflektioner i ett separat 

Word-dokument. Tankar och reflektioner i detta skede var även de ostrukturerade. 

Därefter markerade jag de olika citaten och beskrivningarna med olika färgkoder 

utifrån identifierade teman. Teman kunde till exempel vara; identifikation med 

Indien och det indiska (hinduiska), identifikation med det judiska och funderingar 

kring den egna identiteten. Därefter sorterade jag bort de textdelar som inte hade 

med identitet i kombination med frågeställningarna att göra.  

 

Validitetsbegreppet behöver också adresseras i relation till metod och 

uppsatsarbetet i stort. Malterud (2014) menar att validiteten berör samtliga 

moment i uppsatsen och speglar huruvida genomförandet är giltigt i förhållande 

till uppsatsens resultat. En metod är valid om den mäter vad den är avsedd att 

mäta i en särskild studie (Bergström & Boréus, 2018). En annan aspekt av 

validitet är forskarens egna förförståelse. Forskaren dras in i skapandet av 

studieobjekten och kan begränsa de möjliga svaren på forskningsfrågan. Därför 

måste hänsyn även tas, inte bara till forskningsverktygen, utan även till forskaren 

med sina historiskt och socialt påverkade föreställningar när man bedömer 

validitet. (a a).  

 

Jag har genomgående under uppsatsarbetet varit medveten om att min egen 

uppväxt och bakgrund påminner om karaktären Sonias, och att frågeställningarna 

därmed har en viss personlig anknytning till mitt eget identitetsskapande. Att vara 

medveten om sin egen förförståelse räcker en bra bit i arbetet med att inte låta 

förförståelsen påverka resultat- och analysarbetet, men jag har även ansträngt mig 

att läsa berättelsen på ett sätt som gör att Sonia och andra karaktärer ur boken 

presenterar sig för mig, och gett dem en chans att presentera sig för mig utan att 

jag har låtit mina frågeställningar påverka dem (Westlund, 2019). Jag har alltså 

medvetet fokuserat på materialet och dess innehåll och inte dragit paralleller till 
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mig själv, och varit vaksam så att jag inte har gått händelserna i förväg och gjort 

eventuella antaganden eller analyser. Jag har hela tiden försäkrat mig om 

validiteten genom att återvända till teorierna och de centrala begreppen i dem för 

att inte riskera att mäta något som inte är av relevans för uppsatsen, eller som 

skulle kunna vara påverkats av min förförståelse. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 

 

4.1.1. Del I – Sonias identitetsutveckling utifrån James Marcias teori om 

identitetsstatus   

 

Moratorium 

Identitetskris/inre kamp  

Det finns beskrivningar i materialet som tyder på att Sonia befinner sig i en 

identitetskris i relation till sitt identitetsskapande utifrån domänen ideologi. Ett 

exempel som illustrerar att Sonia kan vara i en identitetskris är utifrån en 

konversation mellan Sonia och en kompis på skolan: 

 
- ”Hur är det att vara jude?” 

- ”Jag är inte rätt person att fråga”.  

- ”Varför inte?” 

- ”Vi är inte så religiösa”.  

 

För att sätta dialogen i sin kontext, så får man i samband med denna dialog ta del 

av Sonias tankar. Hon tänker på sin kompis, som till skillnad från henne själv, har 

fått en traditionell judisk uppväxt och kan berätta om sin synagoga och vad alla 

högtider står för. Sonia ställer detta i relation till sin egen familj och sin egen 

uppfostran där det mest judiska som sker är när de tänder Menorah-ljusstaken vid 

Chanukkah högtiden. Citatet visar att Sonia värjer sig för frågor som handlar om 

hur det är att vara jude, vilket tyder på att det är en fråga hon inte är tillfreds med 

och känner osäkerhet kring, vilket skulle kunna betyda att hon kämpar med denna 

del av sin identitet. Sonia reflekterar vidare i frågan och konstaterar att hennes 

pappa tekniskt sett är hindu, men att han i princip inte är religiös alls och bara 

hänger med på de judiska högtiderna. Sonia reflekterar över hur oengagerad 

hennes pappa är vid dessa tillfällen, hur han sitter med armarna i kors med en tom 

blick framför sig, och hur hans förhållningssätt är en anledning till att hon bara 

känner sig halvjudisk. Samtidigt reflekterar Sonia också om det omvända: 

 
”På samma sätt som mina morföräldrars gnabbande på Jiddisch, eller hur ljus min 

mammas hudfärg är, eller hur gröna hennes ögon är, får mig att känna mig 

 halvindisk”.  

 

Citatet beskriver att Sonias identitet som halvindier gör sig påmind i relation till 

hennes judiska morföräldrar, men också i relation till hennes mamma som 

utseendemässigt skiljer sig från Sonia. Ett återkommande tema i materialet är 

beskrivningar där Sonia reflekterar över hur hon varken är helt judisk eller helt 

indisk. Utifrån beskrivningar av Sonias reflektioner i förhållande till sin identitet i 
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relation till ideologi, som i sin tur innefattar religion, så bekräftas bilden av att 

Sonia har svårt att ”hitta rätt” i vilken identitet hon tillhör, vilket är ett uttryck för 

att Sonia kan befinna sig i en identitetskris, eller åtminstone en inre kamp.  

 

Ytterligare en beskrivning som är tecken på att Sonia kan befinna sig i en 

identitetskris synliggörs i ett samtal på skolan. En kompis frågar Sonia om hon 

känner sig mest indisk eller judisk och Sonia gör följande reflektion; 

 
 ”Jag tittar ner på mina bruna tår som sticker ut genom mina sandaler. De ser 

 ut precis som min pappas tår, den andre tån är lite längre än stortån, och de är i  

 stort sett lika bruna. Mina tår ser indiska ut. Och så gör även resten av mig. Mitt  

namn låter indiskt. Det finns egentligen ingenting med mig som är judiskt – i alla 

fall inte som någon annan kan se”.  

 

Sonia fortsätter reflektera kring saken och ställer sig frågande om det inte skulle 

ha varit lättare att bara vara indisk;  
 

”Kanske hade det varit lättare att vara bara indisk och inte behöva förklara den 

judiska delen. Mamma verkar inte tycka att det är så viktigt att vara judisk, annars 

hade hon gjort allt det där som är judiskt - som att tillhöra en synagoga, ha 

Shabbat middag varje fredag och skicka mig på kurs i hebreiska. Varför gör hon 

inte de sakerna för mig? Varför kan hon inte uppfostra mig till en riktig jude, så att 

jag inte hade behövt ha så mycket att tänka på?” 

 

I detta citat beskriver Sonia en svårighet att behöva förklara den judiska delen av 

sig själv. Hon konstaterar att det inte finns något hos hennes som ser judiskt ut. I 

alla fall inte något som syns. Sonia reflekterar över den inkongruens som finns 

mellan den yttre och den inre identiteteten – det som syns på henne och det som 

inte syns på henne. Denna inkongruens mellan hur Sonia uppfattas utåt i relation 

till den mer komplexa inre identiteten kan också innebära en identitetskris för 

Sonia. I citatet går det också att läsa att Sonia tänker mycket på sin identitet som 

ett resultat över att hon inte fått en riktig judisk uppfostran. Att Sonia ägnar 

mycket tanke åt sin identitet kan också tyda på en inre kamp eller identitetskris.  

 

Utforskande och experimenterande  

I materialet finns flera beskrivningar av att Sonia på olika sätt utforskar och 

experimenterar i relation till att hon växer upp med föräldrar med olika religiösa 

traditioner och bakgrunder. Ett sätt hon gör det på är genom att följa med sin 

kompis och dennes förälder till kyrkan; 

 
 -”Är inte du jude, min vän?” 

 -”Typ” 

 -”Jag vill bara inte göra något emot din religion.  

-”Jag är inte jude. Min mamma är det. Det är inte så att jag skulle explodera eller 

något ifall jag följer med”.  

 

Citatet illustrerar hur Sonia experimenterar med sin egen religiösa identitet. 

Genom att uttrycka att hon inte är jude eller kommer att explodera om hon följer 

med till kyrkan, tar hon tydligt avstånd ifrån sin judiska identitet. Men uttrycket 

illustrerar också att Sonia reflekterar över om det kan vara så allvarligt att gå emot 

den egna religiösa bakgrunden, vilket i sig är ett tecken på experimenterande.  
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När Sonia sitter i kyrkbänken tillsammans med sin kompis och kompisens familj 

får man följa Sonias reflekterande tankar. Hon iakttar sin omgivning och 

begrundar det hon ser; 
 

”Jag lyssnar inte så noga på prästen under ceremonin. men det låter som att han 

säger ungefär samma saker som rabbin brukar prata om när vi går till synagogan  

med mina morföräldrar. Jag undrar varför de förutsätts vara så olika, att vara jude 

och att vara kristen. Båda pratar om vad Gud är, och vad vi kan göra för att bli 

 bättre människor, och om att berättelser ur bibeln ger oss olika lärdomar”.  

 

Sonia utforskar i denna beskrivning en annan religiös tradition. Hon jämför den 

med egna religiösa traditioner och utforskar likheter dem emellan. Att jämföra 

olika religiösa traditioner och utforska likheter och eventuella olikheter kan i 

Sonias fall vara ett utryck för utforskande och experimenterande.  

 

Ambivalent familjerelation  

En ambivalent relation till familjen innebär att relationen på något sätt är kluven 

och vacklande. I ett tidigare citat reflekterar Sonia över varför hennes mamma inte 

uppfostrat henne helt judiskt. Sonias reflektion består av tankar om att det hade 

varit enklare om hon antingen inte hade varit judisk alls eller att hennes mamma 

givit henne en helt judisk uppväxt. Sonia ifrågasätter sin mamma i den 

beskrivningen och avslutar med att konstatera att hennes mamma hade kunnat 

underlätta för henne så att hon slapp tänka så mycket. I ett annat sammanhang 

beskrivs en längre konversation mellan Sonia och hennes pappa vid matbordet. 

Beskrivningen inleds med att Sonia frågar sin pappa om han skulle kalla sig själv 

svart eller vit. Sonia inleder konversationen med sin pappa efter att hon tidigare 

under dagen i skolan funderat över att barnen satt segregerade i matsalen och hon 

funderade över vilket bord hon hörde hemma vid då hon varken är svart eller vit; 

 
 -”Så jag kan kalla mig själv indisk och inte vit alls, eftersom jag ser indisk ut.  

 -”Vad ser du dig själv som?” 

 -”Jag vet inte. Jag trodde att det var ni om skulle tala om det för mig, och inte  

 tvärtom.” 

 

Beskrivningen av Sonias tankar om att hennes mamma hade kunnat göra 

annorlunda och underlätta för henne genom att uppfostra henne helt judiskt, samt 

beskrivningen av samtalet mellan Sonia och hennes pappa är uttryck för att Sonia 

inte är helt tillfreds med sina föräldrars val i relation till hennes uppväxt och de 

svar de ger henne. Detta kan tyda på att Sonia är kluven till sina föräldrar och 

känner en ambivalens gentemot dem.  

 

Uppnådd identitet  

Bedömningar om åtaganden  

Bedömningar om åtaganden ska synliggöra om Sonia efter att hon utforskat och 

experimenterat har kommit fram till några bedömningar och åtaganden gällande 

sin identitet utifrån den ideologiska domänen. I boken finns beskrivningar där 

Sonias reflektion avspeglar en annan hållning till sitt ursprung än den som är mest 

förekommande. Det är i slutet av boken, när Sonia har en konversation med sin 

pappa om hans bakgrund och upplevelse av att känna sig annorlunda, som Sonia 

får en insikt under samtalet och gör följande reflektion; 

 
”Jag tänker på Taj Mahal och dess häpnadsväckande helhet. Jag tänker på alla 

dessa delar som behövdes för att skapa denna byggnad på det sätt 
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 den är skapad. Skivor av marmor och sten, tusentals juveler, murbruket och 

 jorden under. Bilden spinner runt runt i mitt huvud. Alla dessa delar blir 

 tillsammans en sak – en hel sak.” 

 

Beskrivningar i boken återger Sonias fascination av Taj Mahal i samband med att 

de besöker Indien. Hon relaterar till Taj Mahal som en av de vackraste platser och 

byggnationer hon besökt. Citatet visar hur Sonia gör en koppling mellan sig själv 

och Taj Mahal genom att se sig själv, i likhet med Taj Mahal, som en helhet. Trots 

att helheten vid närmare åsyn består av olika delar. Sonia reflekterar över sig själv 

som en hel individ, trots att hon består av två delar, den judiska och den indiska.  

Citatet visar att Sonia gjort en bedömning kring sin identitet. Det tydliggör 

emellertid inte ifall denna bedömning leder till ett åtagande i frågan. Inte heller 

går det att finna stöd för de övriga två uttrycken i positionen uppnådd identitet, 

god personlighetsstruktur och god familjerelation.  

 

 

Boken ger inte en entydig bild av Sonias identitetsskapande i relation till James 

Marcias teori om identitetsstatus och positionerna moratorium och uppnådd 

identitet. Sonias reflektioner innehåller spår av både moratorium och uppnådd 

identitet. Sonias reflektioner kring sin identitet utifrån att växa upp med två olika 

religiösa traditioner kan emellertid bättre förstås utifrån positionen moratorium än 

positionen uppnådd identitet, då samtliga uttryck för moratorium kan identifieras i 

beskrivningarna av Sonia, men endast en utifrån uppnådd identitet. Bedömningar 

om åtaganden är dessutom inte helt identifierad i beskrivningarna av Sonia. 

Bedömningarna ska resultera i att individen gör åtaganden i olika livsdomäner, 

vilket det inte finns beskrivningar av att Sonia har gjort. Marcia menar att 

positionen uppnådd identitet även definieras av en god personlighetsstruktur och 

en god familjerelation, vilket materialet inte ger stöd för.  

 

 

4.1.2. Del II – Sonias identitetsutveckling utifrån Peter Bergers beskrivning av 

modern identitet  

 

Relativ öppenhet 

Öppenhet och acceptans  

Öppenhet och acceptans som uttryck för relativ öppenhet beskriver Sonias 

möjlighet och förutsättningar att utforska sin identitet utanför familjens givna 

förutsättningar.  

 

I beskrivningen nedan berättar Sonia om sin resa till Indien för en kompis på 

skolan;  

 
”Mamma säger att det är viktigt att vi besöker Indien medan vi fortfarande är barn, 

så att Indien känns som en del av oss när vi växer upp […] Vi hade redan gjort en 

stor resa till Israel”.  

 

Citatet beskriver att Sonias mamma uppmuntrar Sonias indiska arv. Sonias 

mamma uttrycker en önskan om att Sonia ska känna att Indien är en del av hennes 

arv när hon växer upp. Beskrivningen skulle kunna vara ett uttryck för öppenhet 

och acceptans från mammans sida, vilket kan ge Sonia förutsättningar att utforska 

även sin pappas bakgrund utan att det leder till motstridiga känslor inom henne.  
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I en konversation mellan Sonia och hennes föräldrar vid matbordet utforskar 

Sonia sin identitetstillhörighet utifrån sin hudfärg; 
 

 -”Pappa? Skulle du kalla dig själv svart eller vit?” […] 

 -”Inget av det. Jag är indier”.  

 -”Men om du var tvungen att välja?”. 

 -”Vit, skulle jag tro”.  

 -”Men du är ju inte vit”.  

-”Jag är inte svart heller. Indier betraktas som kaukasier, vilket tekniskt sett 

betyder vit. Eller i alla fall var det så när jag växte upp”. 

- ”Sonia, vill du veta vad du ska kalla dig själv?” 

- ”Jag antar vit, eller hur?” 

-”Det är upp till dig själv hur du vill identifiera dig. Du kan kalla dig själv vit, 

halvindisk eller till och med sydasiatisk-amerikan”.  

- ”Ja, men så är det den judiska delen också”.  

 

Citatet visar att det finns en öppenhet ifrån Sonias föräldrar gentemot Sonia att 

själv välja vad hon vill identifiera sig som. De uttrycker att det är upp till henne, 

vilket tyder på öppenhet och acceptans. När föräldrarna bara resonerar utifrån 

etnicitet, tar Sonia upp den judiska delen också, vilket i sin tur kan tyda på att det 

finns ett utrymme för Sonia att även inbegripa den i sin identitet, både den judiska 

och den indiska.  

 

Differentiering  

Olika identifikationer  

I de fall differentiering förekommer i materialet är det i relation till 

identitetsmarkörer som halvindisk, indisk, jude och icke-jude. Sonia pendlar 

mellan olika identitetsmarkörer utifrån sina föräldrars religiösa traditioner och 

bakgrunder genom hela boken. Eftersom en stor del av boken skildras i skolan 

som social miljö, följer här ett exempel därifrån;  

 
 -”Jag är halvindisk. Indisk från Indien”.  

 -”Dyrkar du kor?” 

 -”Nej, jag är jude”. 

 -”Hur kan du vara jude och indisk på samma gång? Det är ju jättekonstigt”.  

 -”Man bara kan det”.  

 

Citatet beskriver hur Sonia pendlar mellan olika identitetsmarkörer, som 

halvindisk, indisk och jude. Sonia återkommer ofta till kombinationen av att vara 

jude och indisk. Även om Sonia själv reflekterar över svårigheten att vara både 

och, nämner hon den återkommande genom materialet.  

 

Boken ger inte heller en entydig bild av Sonias identitetsskapande i relation till 

Peter Bergers teori om modern identitet utifrån beskrivningarna av relativ 

öppenhet och differentiering. Sonias reflektioner och dialoger innehåller spår av 

öppenhet och acceptans, men ger inga beskrivningar av att hon har ett eget 

engagemang i skapandet av sin identitet, vilket är det andra identifierade uttrycket 

för relativ öppenhet. Likaså finns det spår av differentiering i beskrivningar av 

Sonia, där hon provar olika identitetsmarkörer, men materialet avslöjar inte om 

detta leder till en komplex och mångfacetterad identitet, vilket är ett av uttrycken 

för Peter Bergers beskrivning av differentiering.  
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4.2. Analys 

4.2.1. Analys av Sonias identitetsutveckling utifrån James 
Marcias teori om identitetsstatus   

 

Moratorium 

Identitetskris/ inre kamp 

Enligt Marcias teori om identitetsstatus kännetecknas personer som befinner sig i 

moratorium av att de ofta har en inre kamp eller att de befinner sig i en 

identitetskris (Marcia & Josselson, 2013). Marcia och Josselson (2013) menar att 

personerna i denna position kämpar med att hitta något att engagera sig i och att 

den unge kan känna sig fast och uppgiven då den inte hittar något val som ”känns 

rätt”.  Marcia och Josselson (2013) menar dock att en del av de svåra känslorna 

och den inre kampen är en utvecklingsmässig nödvändighet för 

identitetsskapandet (a a). I flera delar av materialet finns det information som kan 

tyda på att Sonia upplever en inre kamp eller identitetskris. Hon vet inte riktigt 

vem hon är. Ibland uppger hon att hon är jude, ibland dementerar hon att hon är 

jude. Ibland är hon indisk, och ibland bara halvindisk. I beskrivningarna kan man 

också utläsa att Sonia upplever att det är föräldrarna och deras olika religiösa 

traditioner som är anledningen till att hon bara känner sig halv. Hon beskriver hur 

hennes pappa halvhjärtat engagerar sig i de judiska högtiderna, och hur olik sin 

mamma hon är utseendemässigt. Även morföräldrarnas ”gnabbande” på Jiddisch 

får henne att känna sig halv. Sonia återkommer ofta till att allt med henne ser 

indiskt ut, och att det inte syns att hon är jude. Det är utifrån detta faktum som 

Sonia också resonerar att det hade varit lättare om hon inte hade varit jude alls, 

eller för den delen tvärtom, en riktig jude. Beskrivningar utifrån Sonias 

reflektioner tyder på att hon känner sig fast och låst i att hon är något som inte 

syns på henne och därför ingen annan kan se. Det är inte bara sig själv hon inte 

kan definiera och kämpar med att hitta en entydighet kring. Sonia reflekterar även 

över sin familj och huruvida den är riktigt judisk eller riktigt indisk. Här är det 

värt att påminna om begreppet religion som jag skrev om i min inledning, där 

Sonias beskrivning av sina föräldrars religiösa traditioner och bakgrund är den 

som är gällande i förhållande till begreppet. Sonia identifierar genomgående sin 

mamma med judendomen och sin pappa med att vara indisk. Det framkommer 

dock inte i materialet om Sonia menar etnicitet i förhållande till båda föräldrarna, 

då jude även kan vara en benämning på etnisk bakgrund, eller om hon menar jude 

i relation till religiös tro implicit.  

 

Utforskande och experimenterande  

Enligt Marcia så befinner sig personer i positionen moratorium i en period av 

utforskande och experimenterande och har inte ännu gjort några definitiva 

ställningstagande kring olika domäner av vikt i livet (Whang & Wängqvist, 2014). 

Beskrivningar av utforskande och experimenterande framgår också i berättelsen 

om Sonia. I materialet kan man följa att Sonia på olika sätt utforskar och 

experimenterar i relation till att hon växer upp med föräldrar med olika religiösa 

traditioner och bakgrunder. Ett sätt hon gör det på är genom att följa med sin 

kompis och dennes föräldrar till kyrkan. I kyrkbänken iakttar hon sin omgivning 

och reflekterar över det hon ser. Hon kan konstatera att prästen pratar om liknande 
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saker som rabbin hon lyssnat på i synagogan och undrar varför det egentligen är 

så stor skillnad mellan judar och kristna. Sonias iakttagelse och reflektion visar att 

hon utforskar sin egen religiösa kontext i relation till andra. Hon utforskar 

skillnader och likheter mellan det som är en del av henne själv, utifrån 

föräldrarnas religiösa traditioner och bakgrund, och det som finns omkring henne i 

kyrkan.  Sonia experimenterar också med sin egen identifikation genom att ibland 

presentera sig själv som jude, och ibland förneka att hon är jude. På liknande sätt 

gör hon i relation till sin indiska bakgrund. Ibland säger hon att hon är indisk, 

ibland att hennes pappa är det, och ibland att hon är halvindisk. Marcia och 

Josselson (2013) menar att utforskandet och experimenterandet är en nödvändig 

del i identitetsskapandet, och att det är det som så småningom kan leda till en 

uppnådd identitet. Beskrivningarna återger en osäkerhet hos Sonia i relation till 

sin identitet. I materialet finns beskrivningar av Sonias reflektioner som visar att 

hon tycker att det är svårt att veta vem hon är, vilket kan tyda på att hon har en 

identitetskris, eller i alla fall att hon för en inre kamp utifrån att hon växer upp 

med föräldrar med olika religiösa traditioner och bakgrund. Sonia har inte gjort de 

ställningstaganden och bedömningar om åtaganden som behövs för att ha nått det 

James Marcia menar urskiljer uppnådd identitet ifrån moratoriet. Det är först i 

citatet om reflektionen och jämförelsen med Taj Mahal som Sonia får insikten om 

att hon kan vara en hel person, trots sina olika delar. Denna reflektion sker i slutet 

av boken, vilket innebär att det är oklart om Sonia i och med denna reflektion 

bestämt sig för en identitet eller inte. Sett till materialet finns det fler 

beskrivningar som tyder på moratorium än på uppnådd identitet i beskrivningarna 

om Sonia.  

 
   

Ambivalent familjerelation  

Marcia menar att relationen mellan individen och dennes familj präglas av 

ambivalens i moratorium och att individen inte är helt tillfreds med sina 

familjerelationer (Whang & Wängqvist, 2014). Detta synliggörs i relation till 

Sonia genom att Sonia bland annat ifrågasätter varför hennes mamma inte har 

uppfostrat henne helt judiskt. Hon ställer sig själv frågan varför hennes mamma 

inte kunde göra det för henne så att hon inte hade så mycket att fundera kring. 

Likaså låter Sonia sina föräldrar förstå att det är dem som borde tala om för henne 

huruvida hon är svart eller vit och hur hon ska definiera sig själv. Sonias 

ifrågasättande gentemot sina föräldrars uppfostran tyder på att det finns en 

ambivalens i relation till dem. Froese (2008) menar att det skulle hjälpa ett barn 

att känna sig hemma i föräldrarnas olika religiösa traditioner och bakgrund om 

föräldrarna skapade tydlighet kring innehållet i dem båda. En tydlighet i 

uppfostran skulle enligt Froese (2008) minska risken för ”child grief”, sorg och 

förvirring hos barnet, vilket annars kan bli ett faktum om barnet slits mellan de 

båda religionerna på ett mer diffust vis (a a). Beskrivningarna av Sonia visar att 

Sonia söker tydlighet. Hon vill att hennes föräldrar talar om vad hon ska kalla sig 

själv, och hon vill veta hur hon ska presentera och identifiera sig. 

 

Uppnådd identitet  

Bedömningar om åtaganden  

Marcia och Josselson (2013) beskriver den uppnådda identiteten som en position 

som består av personer som har utforskat olika alternativ och kommit fram till 

olika bedömningar om åtaganden inom olika domäner, som t.ex. den ideologiska. 
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Marica och Josselson (2008) menar att en person som har en uppnådd identitet är 

rimligt integrerad och självmedveten, besitter en inre värld och en jag-känsla, 

samt oftast kommer från familjer där man accepterar och tillåter skillnader och där 

relationen till familjen framstår som god (a a).  

 

Det finns ett sammanhang beskrivet i materialet som skulle kunna påvisa att Sonia 

befinner sig i uppnådd identitet, eller att hon åtminstone är på väg att röra sig från 

moratorium till uppnådd identitet. Det är när hon i slutet av boken har en 

konversation med sin pappa och i samtalet får en insikt, att hon liksom Taj Mahal, 

kan bestå av bitar men ändå utgöra en helhet. För att kunna dra slutsatsen att 

Sonia befinner sig i uppnådd identitet hade ytterligare uttryck som inte har kunnat 

identifieras i materialet behövt identifieras, såsom att Sonia har en god 

personlighetsstruktur och en god familjerelation med nära och intima band till sin 

familj (Whang & Wängqvist, 2014). Marcia menar att man behöver vara i 

moratorium som en övergångsfas till uppnådd identitet (a a).  

4.2.2. Analys av Sonias identitetsutveckling utifrån Peter Bergers 
beskrivning av modern identitet 

 

Relativ öppenhet  

Öppenhet och acceptans  

Det Peter Berger (Hammarén och Johansson, 2009) menar med relativ öppenhet 

är att identiteten inte entydigt definieras utifrån släktband, föräldrars 

klasstillhörighet, etnisk tillhörighet eller kön. Det är personen själv som måste 

engagera sig i att utveckla sin identitet, vilket innebär det att det finns ett relativt 

stort spelrum för identitetsarbete (a a). När Sonias identitetsutvecklingsprocess 

analyseras i relation till beskrivningen av relativ öppenhet, så blir intrycket 

blandat. Det finns beskrivningar i materialet som tyder på öppenhet, främst mellan 

föräldrarna i relation till deras respektive religiösa traditioner och bakgrund. 

Exempel på det är att det är Sonias mamma som initierar resan till Indien, Sonias 

pappas uppväxtland, för att hon vill att det indiska ska vara en del av Sonia under 

hennes uppväxt. Även om Sonias pappa beskrivs i materialet som oengagerad i 

samband med judiska högtider, så finns det inget i materialet som tyder på att det 

skulle finnas en slutenhet hos honom i relation till mammans judiska bakgrund. 

Att de båda valde varandra skulle också kunna inbegripas i begreppet relativ 

öppenhet, då det fanns en öppenhet inför varandras olikheter, religiösa traditioner 

och bakgrunder eftersom de valde varandra. I materialet finns också beskrivningar 

som visar att det från Sonias föräldrar gentemot Sonia finns en öppenhet kring 

hennes val av identitet. De säger till och med till henne att hon själv kan välja hur 

hon vill identifiera sig, vilket ger stöd för öppenhet och acceptans.  

 

Det finns emellertid också beskrivningar som visar på motsatsen till det Peter 

Berger (Hammarén och Johansson, 2009) menar med relativ öppenhet. Ett 

exempel på detta är i samband med att Sonia följt med sin kompis och dennes 

familj till kyrkan. Sonia har ljugit för sin mamma, vilket sedermera kommer fram 

till Sonias mamma. Sonia möts då av en mamma som inte har en öppenhet i 

relation till Sonia, utan en mamma som blir arg över att hon sagt att hon inte är 

jude.  
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Inom ramen för beskrivningen av relativ öppenhet så menar Berger (Hammarén 

och Johansson, 2009) att ett annat viktigt uttryck är att individen själv engagerar 

sig i att utveckla sin identitet. I relation till Sonia finns det inte stöd i materialet 

för att det är så. Sonia söker inte aktivt efter att utveckla sin identitet i relation till 

sina föräldrars religiösa traditioner och bakgrunder, utan befinner sig i den 

situation hon är i, utan större möjlighet att påverka eller själv välja. Ett tecken på 

att Sonia själv engagerade sig i att utveckla sin identitet i relation till sina 

föräldrars olika religiösa traditioner och bakgrund skulle till exempel ha kunnat 

vara att hon sökte information på egen hand, bad sina föräldrar att berätta mer om 

sina bakgrunder osv.  
 

Differentiering  

Olika identifikationer  

Peter Berger (Hammarén och Johansson, 2009) menar att differentiering är när en 

person använder sig av en rad olika identifikationer som denne förflyttar sig 

mellan i olika sociala miljöer. Denna förflyttning menar Peter Berger (2009) är 

det som bidrar till att individen utvecklar en komplex och mångfacetterad identitet 

(a a). I boken finns beskrivningar av hur Sonia pendlar mellan olika 

identitetsmarkörer utifrån sina föräldrars religiösa traditioner och bakgrunder. 

Hon identifierar sig som indisk, halvindisk, jude och icke-jude. Hon funderar 

också över om hon ska identifiera sig som vit eller svart, och kring vilket matbord 

hon hör hemma i skolan. Det finns ingenting i materialet som pekar på att Sonia 

har skapat sig en komplex och mångfacetterad identitet som är ett av uttrycken för 

beskrivningen av differentiering. Enligt Berger (Hammarén och Johansson, 2009) 

så leder användandet av olika identifikationer så småningom till en komplex och 

mångfacetterad identitet, vilket skulle kunna innebära att Sonia så småningom 

skapar sin en sådan identitet.  

 

4.3. Slutsatser 

Studien avsåg analysera boken The whole story of half a girl (Hiranandani, 2012) 

utifrån James Marcias teori om identitetsstatus och Peter Bergers beskrivning av 

modern identitet. Analysen fokuserar på 11-åriga Sonias beskrivning av sin 

uppväxt med föräldrar från två olika religiösa traditioner som en skildring av 

identitetsutveckling och utgick därmed från två frågeställningar. Den första 

berörde hur porträtteringen av Sonias reflektioner kring sin identitet kan förstås 

utifrån James Marcias teori om identitetsstatus, och i synnerhet i relation till 

Marcias beskrivning av positionerna moratorium och uppnådd identitet. Här visar 

analysen att beskrivningar av Sonias reflektioner framför allt avspeglar en 

moratoriefas. Moratorium kännetecknas av uttryck som identitetskris, utforskande 

och experimenterande samt av en ambivalent relation till familjen, vilka samtliga 

kan påvisas i analysen. I ett sammanhang i boken kan porträtteringen av Sonia 

tyda på att Sonia befinner sig i den position som Marcia beskriver som uppnådd 

identitet. Uppnådd identitet definieras emellertid av flera uttryck, vilka inte kan 

påvisas i analysen, vilket tyder på att Sonia inte befinner sig i den uppnådda 

identiteten utan i moratorium, eller i en skarv mellan moratorium och uppnådd 

identitet.  
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Den andra frågeställningen avsåg att analysera boken utifrån Peter Bergers 

beskrivning av modern identitet, och i synnerhet i relation till Bergers beskrivning 

av relativ öppenhet och differentiering. Analysen visar att det finns en viss del av 

öppenhet och acceptans beskriven i porträtteringen av Sonia, men inget eget 

engagemang. Porträtteringen av Sonias reflektioner i relation till Peter Bergers 

beskrivning av differentiering påvisar att Sonia rör sig mellan olika 

identifikationer, men inte att dessa beskrivningar kan påvisa att detta i sin tur har 

lett till att Sonia skapat sig en komplex och mångfacetterad identitet.  
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1.1. Teoretisk reflektion  

Denna studie har utgått från James Marcias teori om identitetsstatus och Peter 

Bergers teori om modern identitet. Även om det sammanställts studier utifrån 

James Marcias teori om identitetsstatus och barn ner till 13års ålder, så är Marcia 

tydlig med att han pratar om övre tonåren och tiden som ung vuxen i relation till 

identitetsutveckling när han redogör för sina olika positioner. Trots detta tycker 

jag att porträtteringen av Sonia och hennes identitetsutveckling utifrån att hon har 

föräldrar med olika religiösa traditioner och bakgrunder, gör sig väl i relation till 

Marcias teori. Sonias identitetsutveckling kan tydligt förstås utifrån Marcias 

position moratorium. Något jag funderat över är att Marcia så tydligt utgår ifrån 

att uppnådd identitet är det som måste eftersträvas, den eftersträvansvärda 

identiteten. Även om han medger att en person flera gånger under en livstid 

pendlar mellan moratorium och uppnådd identitet, så är det alltid den uppnådda 

identiteten som ska eftersträvas. Men vad är det egentligen som säger att det är 

bäst att vara i den positionen? Positionen innebär att en individ har utforskat och 

experimenterat, sedan gjort bedömningar åtagit sig en viss identitet i relation till 

olika livsdomäner. Varför skulle den positionen egentligen vara bättre än att alltid 

befinna sig i ett utforskande, experimenterande och nyfiket tillstånd? Skulle man 

kunna vända på det och resonera tvärtom från det Marcia menar, att uppnådd 

identitet är övergången till moratorium, och att det är i moratorium man ska 

eftersträva att vara? Kan det vara så att James Marcias teori om identitetsstatus 

synliggör implicita normer om identitet?  

 

Peter Berger teori om modern identitet har i första hand varit lönsam i relation till 

materialet utifrån förståelsen för den svårighet identitetsskapandet kan innebära i 

ett pluralistiskt och modernt samhälle. Peter Berger menar att en mångfald av 

olika livsval kan leda till identitetskris hos individen. I relation till James Marcias 

teori om identitetsstatus har jag i min analys påvisat att Sonia har en inre kamp 

eller identitetskris som tecken på att hon befinner sig i moratorium-positionen. I 

denna del kompletterar teorierna varandra då det skulle kunna vara så att 

porträtteringen av Sonia påvisar att hon har en identitetskris till följd av att hon 

lever i ett pluralistiskt och modernt sammanhang, vilket i sig inte utesluter att hon 

befinner sig i James Marcias position moratorium.  

 

Utifrån att Peter Bergers beskrivning av modern identitet hänvisar till den vuxnes 

identitetsutveckling och inte till ett barns, så har det emellertid inte varit enkelt att 

tillämpa den på porträtteringen av Sonia och beskrivningar av hennes reflektioner 

om sin identitet. Materialet har dessutom haft vissa begränsningar utifrån att det är 

en skönlitterär skildring av en 11-årings identitetsutveckling, skriven i form av en 

ungdomsbok där syftet inte är att beskriva identitetsutvecklingsprocessen explicit, 
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utan skönlitterärt porträttera en 11-årings uppväxt, tankar och funderingar i 

relation till föräldrar med olika religiösa traditioner och bakgrunder.  

5.1.2. Metodisk reflektion  

Tematisk analys som metod upplever jag har varit en lämplig metod att använda 

utifrån mitt material. Metoden gav en tydlighet kring tillvägagångssättet och 

underlättade i arbetet med att koda och skapa teman. Även om materialet inte var 

omfattande, så behövde det struktureras och tematiseras, vilket metoden bistod 

med. Framför allt så skapade metoden förutsättningar för mig att hålla mig 

stringent till de ramar i form av de teorier jag skulle använda mig av, vilket också 

bidrog till en ökad validitet. Kodningen skedde inte godtyckligt, utan utifrån en 

tydlig ram och struktur. Eftersom jag under tiden dessutom noterade mina egna 

tankar och reflektioner vid sidan av, så skapade metoden förutsättningar för att 

inte min förförståelse skulle få överskugga arbetet.  

 

 

5.1.3. Empirisk reflektion  

Precis som jag skrev i min inledning så kan inte begreppet religion beskrivas på 

ett enkelt, statiskt eller oföränderligt sätt. Det är ett mångfacetterat och ibland 

motsägelsefullt begrepp som blir än mer komplicerat att relatera till om man utgår 

ifrån barns uppfattning av religion och andlighet. Barns ålder och mognad spelar 

också in i deras förmåga att relatera till något så abstrakt som begreppet religion, 

andlighet eller tro. 

 

När jag skulle skriva denna uppsats så var mina urvalskriterier att titta på 

porträtteringen av Sonia utifrån att hon växer upp med föräldrar med olika 

religiösa traditioner och bakgrunder. Jag tydliggjorde också att det skulle vara 

Sonias definitioner som skulle vara gällande i relation till begreppet religion. 

Genomgående i resultat- och analysredovisningen kan man se att Sonia oftast 

identifierar sin mamma utifrån religion och sin pappa utifrån nationalitet. Jag har 

funderat mycket på vad det kan stå för, och det skulle kunna finnas flera olika svar 

på den frågan. Materialet har dock inte gett möjlighet att besvara den. Genren på 

boken har inte som syfte att redogöra för frågeställningen. Det är inte det som är 

fokus i denna ungdomsbok som porträtterar 11-åriga Sonia. Det är dock i detta 

kapitel relevant att fråga sig vad en religiös markör kan vara? Att Sonia nämner 

hennes mamma som jude, kanske vid första åsynen upplevs som en identifikation 

med religionen judendomen, men kan också beskriva en kulturell identitet, en 

nationell identitet eller ett ursprung. Ett ursprung precis som Sonias pappas 

indiska ursprung. Vad Sonia lägger för innebörd i definitionerna av sina föräldrars 

olika religiösa traditioner och kulturella bakgrunder får vi aldrig svar på. Det 

betydelsefulla med att lyfta perspektivet här handlar om vikten av att vara 

medveten om komplexiteten i begreppet religion och dess mångfacetterade 

betydelse för oss människor, oavsett om vi är barn eller vuxna. Det som emellertid 

kan konstateras är att Sonia har en inre kamp eller identitetskris i relation till sin 

identitet utifrån sin uppväxt med föräldrar med olika religiösa traditioner och 

bakgrund. Det framkommer också att Sonias föräldrar inte bidrar med de svar som 
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Sonia eftersöker. Att få en tydlig beskrivning av båda föräldrarnas religiösa 

traditioner och bakgrunder skulle kunna underlätta för barn i multireligiösa 

familjer, och minska den negativa påverkan på barns identitetsutveckling menar 

Froese (2008) i sin artikel One family, two religions:child belief or child grief in 

Christian-Muslim families? Hamdanah (2018) bekräftar samma sak i sin studie.  

 

 

5.1.4. Avslutande reflektion  

Jag valde att skriva min uppsats utifrån porträtteringen av 11-åriga Sonia i boken 

The whole story of half a girl. Att skriva uppsats utifrån en skönlitterär bok 

medför en del begränsningar. Dels utifrån att vissa intressanta aspekter förblir 

outtalade, men i mitt fall också utifrån att det är en ungdomsbok, vilket påverkar 

språk, beskrivningar, dialoger etc. i boken. Dessa till synes begränsningar kan 

också anses vara en fördel just för att materialet redan i förväg är väl avgränsat.  

 

Det jag bedömer som det mest framträdande bidraget i uppsatsen och värdefullt 

att undersöka vidare är frågan om sambandet mellan identitetskris och att växa 

upp med olika religiösa traditioner. Utifrån porträtteringen av Sonia tycks det 

finnas ett sådant samband. Än mer relevant är emellertid frågan om 

identitetskriserna skulle kunna minimeras eller undvikas om barnets föräldrar ger 

barnet det sammanhang det behöver, alltså information och kunskap om 

innehållet och innebörden i båda religiösa traditioner och bakgrunder. Tidigare 

forskning visar att så är fallet, och även porträtteringen visar att Sonia efterfrågar 

tydlighet och sammanhang. Studierna jag har funnit har undersökt sambandet i 

mindre omfattning. Det hade dock varit värdefullt att i en större skala undersöka 

förhållandet. En sådan forskning skulle kunna ge värdefull information i det 

pluralistiska och mångkulturella samhälle vi lever i på flera nivåer. Till exempel i 

förskolor och skolor, och som yrkesverksam socionom tänker jag att sådan 

kunskap skulle kunna vara värdefull att integrera i exempelvis 

föräldrautbildningar av olika slag.  
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att utifrån James Marcias teori om identitetsstatus 

och Peter Bergers beskrivning av modern identitet analysera boken The whole 

story of half a girl (Hiranandani 2012). Analysen har fokuserat på 11-åriga Sonias 

beskrivning av sin uppväxt med föräldrar från två olika religiösa traditioner som 

en skildring av identitetsutveckling. Frågeställningarna var följande; 

 

- Hur kan porträtteringen av Sonias reflektioner kring sin identitet i boken 

The whole story of half a girl förstås utifrån James Marcias teori om 

identitetsstatus, och i synnerhet i relation till Marcias beskrivning av 

utvecklingspositionerna moratorium och uppnådd identitet?  

 

- Hur kan porträtteringen av Sonias reflektioner kring sin identitet i boken 

The whole story of half a girl förstås utifrån Peter Bergers beskrivning av 

modern identitet, och i synnerhet i relation till Bergers beskrivning av 

relativ öppenhet och differentiering? 

 

Studien genomfördes i form av en kvalitativ tematisk analys med en deduktiv 

ansats. Jag har kodat och kategoriserat teman utifrån utvalda begrepp ur mina val 

av teorier. Teorierna har utgjort ett ramverk i bearbetningen av materialet. I 

resultat- och analysavsnittet har jag besvarat mina frågeställningar och med citat 

och beskrivningar belyst olika delar av relevans. Slutsatserna visade att 

porträtteringen av Sonia i boken The whole story of half a girl utifrån James 

Marcias teori om identitetsstatus kunde förstås som att Sonia befinner sig i den 

position som Marcia kallar för moratorium. I ett sammanhang i boken kunde 

porträtteringen av Sonia tyda på att Sonia befinner sig i den position som Marcia 

beskriver som uppnådd identitet eller i en skarv mellan moratorium och uppnådd 

identitet. I relation till Peter Bergers teori om modern identitet visade resultatet att 

porträtteringen av Sonias identitetsutveckling kunde förstås som att det finns en 

viss del av relativ öppenhet och differentiering i relation till Sonias reflektioner 

kring sin identitet, men inte i den omfattning att Peter Bergers teori skapar en 

fulltäckande förståelse för Sonias identitetsutveckling. Dock kan Peter Bergers 

teori om modern identitet på en mer övergripande nivå skapa förståelse för den 

svårighet, men också risk, det kan innebära för Sonias identitetsutveckling utifrån 

att hon växer upp med föräldrar med olika religiösa traditioner och bakgrunder.  
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